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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikums regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem 
paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos („P2B” regula) tika izstrādāts kā tieša 
atbildes reakcija uz Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. jūnija rezolūciju par tiešsaistes 
platformām un digitālo vienoto tirgu1. 

Juridiskās komitejas savā atzinumā prasīja nodrošināt atbilstošu un samērīgu tiesisko 
regulējumu, kas garantētu platformu procedūru atbildību, taisnīgumu, uzticamību un 
pārredzamību, lai nepieļautu diskrimināciju un patvaļīgu rīcību pret uzņēmējdarbības 
partneriem, cita starpā saistībā ar piekļuvi pakalpojumam, atbilstošām un taisnīgām atsaucēm, 
meklēšanas rezultātiem vai attiecīgo lietojumprogrammu saskarņu darbību, pamatojoties uz 
savstarpējas izmantojamības un atbilstības principiem, kas piemērojami šīm platformām.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta P2B regulas priekšlikumu, kas ir pirmais likumdevēja 
mēģinājums regulēt šo jomu, un ierosina šo instrumentu dažos aspektos vēl vairāk līdzsvarot.

Attiecībā uz ranžējuma pārredzamību atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir jārod līdzsvars ar 
konkurences noteikumiem. Tādēļ būtu jāprasa, lai platformas atklātu principus, kas ir 
ranžējuma parametru noteikšanas pamatā, bet nevis pašus algoritmus, kas būtu jāuzskata par
komercnoslēpumu.

Tāpat ļoti svarīgi ir nošķirt darījumu no darījuma uzsākšanas. Produkta vai pakalpojuma 
vienkārša meklēšana meklētājprogrammā nebūtu jāuzskata par darījuma uzsākšanu, bet tikai 
par informācijas pieprasījumu, kā rezultātā var tikt uzsākts darījums.

Lai gan atzinuma sagatavotājs pauž gandarījumu par prasību veikt koriģējošus pasākumus 
attiecībā uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, izveidojot iekšējās tiesiskās aizsardzības 
mehānismus, mediācijai nevajadzētu būt obligātam solim, pirms uzņēmums var izmantot 
tiesas procedūras.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis mērķinstruments ir apsveicams pirmais solis, lai 
regulētu minēto jomu, tomēr ir jāpatur prātā, ka nākotnē būs jāreglamentē vēl arī daudzi citi 
aspekti. Tāpēc ir svarīgi jau šajā instrumentā paredzēt sīki izstrādātu pārskatīšanas procesu.

                                               
1P8_TA(2017)0272.
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GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi ir galvenie uzņēmējdarbības, 
tirdzniecības un inovācijas veicinātāji, tie 
var arī uzlabot patērētāju labklājību, un tos 
aizvien biežāk izmanto gan privātais, gan 
publiskais sektors. Šie pakalpojumi sniedz 
piekļuvi jauniem tirgiem un paver jaunas 
komerciālas izdevības, tādējādi ļaujot 
uzņēmumiem izmantot iekšējā tirgus 
sniegtās priekšrocības. Tie ļauj minētās 
priekšrocības izmantot arī Savienības 
patērētājiem, jo īpaši paplašinot 
patērētājiem tiešsaistē piedāvāto preču un 
pakalpojumu klāstu.

(1) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi ir galvenie digitālās 
tirdzniecības un jo īpaši uzņēmējdarbības,
tirdzniecības un inovācijas veicinātāji, tie 
var arī uzlabot patērētāju labklājību, un tos 
aizvien biežāk izmanto gan privātais, gan 
publiskais sektors. Šie pakalpojumi sniedz 
piekļuvi jauniem tirgiem un paver jaunas 
komerciālas izdevības, tādējādi ļaujot
uzņēmumiem izmantot iekšējā tirgus 
sniegtās priekšrocības. Tie ļauj minētās 
priekšrocības izmantot arī Savienības 
patērētājiem, jo īpaši paplašinot 
patērētājiem tiešsaistē piedāvāto preču un 
pakalpojumu klāstu, kā arī piedāvājot 
konkurētspējīgu cenu noteikšanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to 
uzņēmumu komerciālos panākumos, kas 
šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu 
patērētājus. Augošais skaits darījumu, 
kuros izmanto tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un 
uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, 
palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp 

(2) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem var būt izšķirīga nozīme to 
uzņēmumu komerciālos panākumos, kas 
šādus pakalpojumus izmanto, lai sasniegtu 
patērētājus. Augošais skaits darījumu, 
kuros izmanto tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus un kurus veicina spēcīgs un 
uz datiem balstīts netiešs tīkla efekts, 
palielina šādu komerciālo lietotāju (tostarp 
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mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu) atkarību no minētajiem 
pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai 
sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā 
pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu 
sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas 
aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties 
vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var 
kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, 
leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī 
Savienības patērētājiem.

mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu) atkarību no minētajiem 
pakalpojumiem, kas tiem vajadzīgi, lai 
sasniegtu patērētājus. Ņemot vērā 
pieaugošo atkarību, minēto pakalpojumu 
sniedzējiem bieži vien ir lielākas iespējas 
aizstāvēt savas intereses un faktiski rīkoties 
vienpusēji veidā, kas ir netaisnīgs un var 
kaitēt uzņēmumu, kuri ir to lietotāji, 
leģitīmajām interesēm un netiešā veidā arī 
Savienības patērētājiem. Tādējādi būtu 
jānovērš situācija, ka tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumi iegūst 
dominējošu stāvokli tirgū un apdraud 
konkurenci, izmantojot tīkla efekta spēku. 
Tāpat būtu jānovērš situācija, ka, 
klasificējot darbiniekus kā neatkarīgus 
darbuzņēmējus, platformas var apiet 
darba tiesību aktu prasības.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammām, kā arī 
komercdarījumiem, ko veicina minētie 
pakalpojumi, piemīt pārrobežu potenciāls, 
un mūsdienu ekonomikā tie ir īpaši svarīgi 
pareizai Savienības iekšējā tirgus darbībai. 
Dažu šo pakalpojumu sniedzēju iespējamā 
netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse 
attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē 
šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi 
ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. 
Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu 
kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību 
negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie 
tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes 
pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt 
citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu 
tiesību aktu pieņemšanu.

(5) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammām, kā arī darījumiem, 
ko veicina minētie pakalpojumi, piemīt 
pārrobežu potenciāls, un mūsdienu 
ekonomikā tie ir īpaši svarīgi pareizai 
Savienības iekšējā tirgus darbībai. Dažu šo 
pakalpojumu sniedzēju iespējamā 
netaisnīgā un kaitējošā tirdzniecības prakse 
attiecībā uz komerciālajiem lietotājiem un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem kavē 
šā potenciāla pilnīgu īstenošanu un negatīvi 
ietekmē iekšējā tirgus pareizu darbību. 
Turklāt šā potenciāla pilnīgu īstenošanu 
kavē un iekšējā tirgus pareizu darbību 
negatīvi ietekmē dažu dalībvalstu atšķirīgie 
tiesību akti, kas ar atšķirīgu efektivitātes 
pakāpi regulē šos pakalpojumus, savukārt 
citas dalībvalstis vēl tikai apsver šādu 
tiesību aktu pieņemšanu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu 
taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un 
uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, 
Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un 
mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo 
īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem 
tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, 
kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības 
iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem 
būtu jānodrošina arī pienācīga
pārredzamība attiecībā uz korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju ranžēšanu 
meklēšanas rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes 
meklētājprogrammas. Vienlaikus 
minētajiem noteikumiem vajadzētu būt 
tādiem, kas pasargā visas tiešsaistes 
platformu ekonomikas inovācijas būtisko 
potenciālu.

(6) Tāpēc, lai iekšējā tirgū izveidotu 
taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un 
uzticamu tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi, 
Savienības līmenī būtu jāizveido vienots un 
mērķtiecīgs obligāto noteikumu kopums, jo 
īpaši panākot, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem 
tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība, 
kā arī efektīvas tiesiskās aizsardzības 
iespējas visā Savienībā. Šiem noteikumiem 
būtu jānodrošina arī pienācīgi stimuli 
veicināt taisnīgu un samērīgu 
darījumdarbības rīcību un pārredzamība, 
jo īpaši attiecībā uz korporatīvo tīmekļa 
vietņu lietotāju ranžēšanu meklēšanas 
rezultātos, ko ģenerē tiešsaistes 
meklētājprogrammas, tostarp balss 
palīdzības iespējas. Vienlaikus minētajiem 
noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas 
pasargā visas tiešsaistes platformu 
ekonomikas inovācijas būtisko potenciālu
un nodrošina veselīgu konkurenci, kura 
palielina patērētāju izvēli.

Pamatojums

Viena no tiešsaistes tirgus īpašībām ir darījumdarbības ātrs pieaugums un sabrukums 
platformu ietekmē, kuras var darboties kā "vārtziņi". Šāda loma būtu jāsamazina, ciktāl tas 
iespējams, līdz neitrāla starpnieka lomai, no kā ieguvēji būtu tirgus uzņēmumu un patērētāju 
daļas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tā kā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammām parasti ir pasaules 
mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto 
pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, 
vai viņi darījumdarbību veic kādā 
dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien 
ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. 
Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. 
Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, 
sniedzot minētos pakalpojumus, savas 
preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā 
patērētājiem, kuri vismaz attiecībā uz daļu 
darījuma atrodas Savienībā. Šādiem 
patērētājiem būtu jāatrodas Savienībā, bet 
to dzīvesvietai nav jābūt Savienībā un tiem 
nav jābūt kādas dalībvalsts 
valstspiederīgajiem. Tādējādi šī regula 
nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad 
komerciālie lietotāji vai korporatīvie 
tīmekļa vietņu lietotāji neveic 
darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic 
darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes 
meklētājprogrammas izmanto, lai preces 
vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem 
patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, 
vai personām, kas nav patērētāji.

(7) Tā kā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammām parasti ir pasaules 
mērogs, šī regula būtu jāpiemēro minēto 
pakalpojumu sniedzējiem neatkarīgi no tā, 
vai viņi darījumdarbību veic kādā 
dalībvalstī vai arī ārpus Savienības, ja vien 
ir izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi. 
Pirmkārt, komerciālajiem lietotājiem vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
darījumdarbība būtu jāveic Savienībā. 
Otrkārt, komerciālajiem lietotājiem vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem, 
sniedzot minētos pakalpojumus, savas 
preces vai pakalpojumi būtu jāpiedāvā 
patērētājiem vai uzņēmumiem, kuri vismaz 
attiecībā uz daļu darījuma atrodas 
Savienībā. Šādiem patērētājiem būtu 
jāatrodas Savienībā, bet to dzīvesvietai nav 
jābūt Savienībā un tiem nav jābūt kādas 
dalībvalsts valstspiederīgajiem. Tādējādi šī 
regula nebūtu jāpiemēro gadījumos, kad 
komerciālie lietotāji vai korporatīvie 
tīmekļa vietņu lietotāji neveic 
darījumdarbību Savienībā vai kad tie veic 
darījumdarbību Savienībā, bet tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes 
meklētājprogrammas izmanto, lai preces 
vai pakalpojumus piedāvātu tikai tādiem 
patērētājiem, kas atrodas ārpus Savienības, 
vai izņēmuma kārtā personām, kas nav 
patērētāji.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Dažāda veida komercattiecības 
starp uzņēmumiem un patērētājiem 
tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu 
pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas 
sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri 

(8) Dažāda veida komercattiecības 
starp uzņēmumiem un patērētājiem 
tiešsaistē tiek īstenotas ar tādu 
pakalpojumu sniedzēju starpniecību, kas 
sniedz daudzpusējus pakalpojumus, kuri 
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pamatā balstās uz vienu un to pašu 
ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības 
modeli. Lai ietvertu attiecīgos 
pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un 
tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo 
īpaši būtu jāsastāv no informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo 
mērķis atvieglot tiešo darījumu uzsākšanu
starp komerciālajiem lietotājiem un 
patērētājiem neatkarīgi no tā, vai darījumi 
tiek noslēgti tiešsaistē, attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēja vai 
komerciālā lietotāja tiešsaistes portālā, vai 
bezsaistē. Turklāt pakalpojumi būtu 
jāsniedz, pamatojoties uz līgumattiecībām 
gan starp pakalpojumu sniedzējiem un
komerciālajiem lietotājiem, gan starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem. 
Šādas līgumattiecības būtu jāuzskata par 
pastāvošām, ja abas attiecīgas puses 
nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka 
savu nodomu uzņemties saistības, turklāt 
tai nav obligāti jābūt rakstveida 
piekrišanai.

pamatā balstās uz vienu un to pašu 
ekosistēmas veidošanas uzņēmējdarbības 
modeli. Lai ietvertu attiecīgos 
pakalpojumus, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumi būtu jādefinē precīzi un 
tehnoloģiju ziņā neitrāli. Pakalpojumiem jo 
īpaši būtu jāsastāv no informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem, kurus raksturo 
mērķis uzsākt darījumus starp 
komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem 
neatkarīgi no tā, vai darījumi tiek noslēgti 
attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja vai komerciālā 
lietotāja tiešsaistes portālā. Turklāt 
pakalpojumi būtu jāsniedz, pamatojoties uz 
līgumattiecībām gan starp tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, 
gan starp komerciālajiem lietotājiem un 
patērētājiem, ja sniedzēji darbojas kā 
patērētāju starpnieki. Šādas 
līgumattiecības būtu jāuzskata par 
pastāvošām, ja abas attiecīgas puses 
nepārprotamā un pārbaudāmā veidā izsaka 
savu nodomu uzņemties saistības, turklāt 
tai nav obligāti jābūt rakstveida 
piekrišanai. Šīs regulas mērķis ir paredzēt 
noteikumus saistībā ar tiem informācijas 
sabiedrības pakalpojumiem, kas papildus 
iepriekš minētajām prasībām tiešsaistes 
tirdzniecības vietā veic starpniecības 
funkciju. Reklāmas izvietošanai kādā 
tīmekļa vietnē vien nevajadzētu nozīmēt 
to, ka šāda tīmekļa vietne ir šīs regulas 
darbības jomā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Konsekvences labad šajā regulā 
izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu 
definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2016/114821 izmantoto definīciju.

(11) Konsekvences labad šajā regulā 
izmantotā tiešsaistes meklētājprogrammu 
definīcija būtu jāsaskaņo ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 
2016/114821 izmantoto definīciju. Tomēr 
tiek precizēts, ka šī definīcija attiecas uz 
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balss meklēšanas tehnoloģiju, kā arī uz 
tiešsaistes meklētājprogrammām, kas tieši 
nodod informāciju, kas saistīta ar 
pieprasīto saturu. Šī regula neattiecas uz 
meklēšanas funkcijām, kuras vismaz 
principā neietver visas tīmekļa vietnes, 
piemēram, meklēšanas funkcijas 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumos, 
vai kas raksturīgas operētājsistēmas 
programmatūrai.

__________________ __________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem 
nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu 
un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem 
nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu 
un informācijas sistēmu drošību visā 
Savienībā (OV L 194, 19.7.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai vajadzības gadījumā efektīvi 
aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula 
būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi 
atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi 
no šo līgumattiecību nosaukuma vai 
formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi 
atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz 
vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka 
atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši 
atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav 
izšķirošs faktors.

(12) Lai vajadzības gadījumā efektīvi 
aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
sniedzējs un komerciālais lietotājs ir 
noslēguši līgumu, kura noteikumus tie ir
atsevišķi atrunājuši.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu, ka vispārīgie 
līguma noteikumi dod iespēju 
komerciālajiem lietotājiem noteikt 

(13) Lai nodrošinātu, ka vispārīgie 
līguma noteikumi dod iespēju 
komerciālajiem lietotājiem noteikt 
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tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas 
komercnosacījumus, kā arī garantēt to 
darījuma attiecību paredzamību, šie 
noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un 
nepārprotamā valodā, kas ir viegli 
saprotama vidusmēra komerciālajam 
lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par 
tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un 
nepārprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, 
nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas 
informācijas par svarīgiem komerciāliem 
jautājumiem un tādējādi tie nesniedz 
komerciālajiem lietotājiem pietiekamu 
paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem 
līgumattiecību aspektiem.

tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
izmantošanas, izbeigšanas un apturēšanas 
komercnosacījumus, kā arī garantēt to 
darījuma attiecību paredzamību, šie 
noteikumi būtu jāizstrādā skaidrā un 
nepārprotamā valodā, kas ir viegli 
saprotama vidusmēra komerciālajam 
lietotājam. Noteikumi nebūtu jāuzskata par 
tādiem, kas ir sagatavoti skaidrā un 
nepārprotamā valodā, ja tie ir neskaidri, 
nenoteikti vai tajos trūkst detalizētas 
informācijas par svarīgiem komerciāliem 
jautājumiem, vai tie rada dominējošās 
puses nesamērīgas lēmumu pieņemšanas 
pilnvaras un tādējādi nesniedz 
komerciālajiem lietotājiem pietiekamu 
paredzamību attiecībā uz svarīgākajiem 
līgumattiecību aspektiem, piemēram, 
noteikumiem par iemesliem, lai apturētu 
vai izbeigtu pakalpojumu sniegšanu 
komerciāliem lietotājiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Vispārīgo noteikumu pārredzamība 
var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma 
attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas 
kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka 
noteikumi ir viegli pieejami visos 
līgumattiecību posmos, tostarp 
potenciāliem komerciālajiem lietotājiem 
pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo 
noteikumu grozījumi komerciālajiem 
lietotājiem tiek paziņoti noteiktā 
paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, ir pamatots un 
samērīgs un ir vismaz 15 dienas. Minēto 
paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, 
ja un tādā mērā, kādā attiecīgais 
komerciālais lietotājs to ir nepārprotami 
atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā 

(14) Vispārīgo noteikumu pārredzamība 
var būtiski veicināt ilgtspējīgas darījuma 
attiecības un novērst netaisnīgu rīcību, kas 
kaitē komerciālajiem lietotājiem. Tādēļ 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu arī jānodrošina, ka 
noteikumi ir viegli pieejami visos 
līgumattiecību posmos, tostarp 
potenciāliem komerciālajiem lietotājiem 
pirms līguma noslēgšanas, un ka visi šo 
noteikumu grozījumi komerciālajiem 
lietotājiem tiek paziņoti noteiktā 
paziņošanas termiņā, kas, ņemot vērā 
konkrētos apstākļus, ir pamatots un 
samērīgs un ir vismaz 15 dienas. 
Izņēmuma kārtā un ar skaidriem 
noteikumu nosacījumiem minēto 
paziņošanas termiņu nevajadzētu piemērot, 
ja un tādā mērā, kādā attiecīgais 
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nepieciešamība ieviest izmaiņas, 
neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no 
juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma 
sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar 
Savienības vai valsts tiesību aktiem.

komerciālais lietotājs to ir nepārprotami 
atcēlis, vai ja un tādā mērā, kādā 
nepieciešamība ieviest izmaiņas, 
neievērojot paziņošanas termiņu, izriet no 
juridiskajām saistībām, kas pakalpojuma 
sniedzējam ir noteiktas saskaņā ar 
Savienības vai valsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Lai gan ir nepieciešams zināms elastīgums attieksmē pret darījumu praksi, kas var kaitēt 
patērētajiem, skaidrība par pienākumiem un pasākumiem ir pirmais pasākums šādas prakses 
novēršanā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai vajadzības gadījumā efektīvi 
aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula 
būtu jāpiemēro tad, ja puses nav atsevišķi 
atrunājušas līguma noteikumus neatkarīgi 
no šo līgumattiecību nosaukuma vai 
formas. To, vai noteikumi ir atsevišķi 
atrunāti, būtu jānosaka, pamatojoties uz 
vispārēju novērtējumu, turklāt tas, ka 
atsevišķi noteikumi varētu būt bijuši 
atsevišķi atrunāti, pats par sevi nav 
izšķirošs faktors.

(12) Lai vajadzības gadījumā efektīvi 
aizsargātu komerciālos lietotājus, šī regula 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
sniedzējs un komerciālais lietotājs ir 
noslēguši līgumu, kura noteikumus tie ir
atsevišķi atrunājuši.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji var grozīt savus noteikumus un 
nosacījumus, reaģējot uz praksi, kas var 
radīt tūlītēju kaitējumu patērētājiem. Šāda 
kaitnieciska prakse var ietvert krāpšanu, 
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surogātpastu, drošības jautājumus, 
pikšķerēšanu, patērētāju datu vai finanšu 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu utt. 
Ņemot vērā starpnieku daudzveidību un 
saturu, ko ar tiem izplata komerciālie 
lietotāji, starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs savos detalizētajos noteikumos 
ne vienmēr var paredzēt šādu kaitniecīgu 
praksi. Šādos gadījumos starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs tiek atbrīvots no 10 
dienu termiņa jaunu noteikumu 
piemērošanai.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai aizsargātu komerciālos 
lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu 
būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie 
noteikumi nav saistoši attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam ar ietekmi 
ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas 
konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz 
konkrētajiem noteikumiem, kas nav 
atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu 
jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos 
var nodalīt no neatbilstīgajiem 
noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu 
izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo 
lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu 
šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem 
lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, 
grozījumiem, kas veikti, neievērojot 
pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas 
termiņu, vajadzētu būt spēkā neesošiem, 
t. i., tie jāuzskata par tādiem, kas ar 
ietekmi erga omnes un ex tunc nekad nav 
pastāvējuši.

(15) Lai aizsargātu komerciālos 
lietotājus, kompetentajai tiesai vajadzētu 
būt iespējai konstatēt, ka neatbilstīgie 
noteikumi nav saistoši attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam ar ietekmi 
ex nunc. Tomēr jebkuram šādam tiesas 
konstatējumam būtu jāattiecas tikai uz 
konkrētajiem noteikumiem, kas nav 
atbilstīgi. Pārējiem noteikumiem būtu 
jāpaliek spēkā un izpildāmiem, ciktāl tos 
var nodalīt no neatbilstīgajiem 
noteikumiem. Pēkšņas esošo noteikumu 
izmaiņas var būtiski traucēt komerciālo 
lietotāju darbību. Tāpēc, lai ierobežotu 
šādu negatīvu ietekmi uz komerciālajiem 
lietotājiem un lai atturētu no šādas rīcības, 
grozījumiem, kas veikti, neievērojot 
pienākumu paredzēt noteiktu paziņošanas 
termiņu, vajadzētu stāties spēkā tikai pēc 
tam, kad ir pagājis likumīgais 
paziņošanas termiņš, un vainīgajiem būtu 
jāatbild par zaudējumiem.

Pamatojums

Parastais sods par nepareizām paziņošanas darbībām ir termiņa atlikšana līdz brīdim, kad 
visas juridiskās prasības ir apmierinātas. ToS izmaiņu satura noteikšana par spēkā neesošu, 
pamatojoties uz termiņiem, nav pasākums, kas ņem vērā satura pamatotību, tādēļ tas šķiet 
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nesamērīgs.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi 
iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji 
apturēt vai izbeigt sava pakalpojumu 
sniegšanu konkrētam komerciālajam 
lietotājam, cita starpā svītrojot informāciju 
par atsevišķām konkrētā komerciālā 
lietotāja precēm vai pakalpojumiem vai 
faktiski dzēšot meklēšanas rezultātus. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka šādi lēmumi var 
būtiski ietekmēt attiecīgā komerciālā 
lietotāja intereses, tas būtu pienācīgi 
jāinformē par minētā lēmuma iemesliem. 
Pamatojums būtu jāformulē tā, lai 
komerciālajam lietotājam būtu skaidrs, vai 
pastāv iespēja apstrīdēt lēmumu, kas 
tādējādi uzlabotu komerciālā lietotāja 
iespējas vajadzības gadījumā panākt 
efektīvu tiesisko aizsardzību. Turklāt 
prasībai par pamatojuma nepieciešamību 
būtu jāpalīdz novērst vai labot jebkādu 
komerciālā lietotāja sniegta tāda tiešsaistes 
satura netīšu izņemšanu, ko pakalpojuma 
sniedzējs kļūdaini uzskatījis par 
nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas 
Ieteikumu (ES) 2018/33422. Pamatojumā 
būtu jānorāda lēmuma objektīvais iemesls 
vai iemesli, balstoties uz pakalpojuma 
sniedzēja noteikumos iepriekš 
izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu 
samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem 
konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma 
pamatā.

(16) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam var būt likumīgi 
iemesli pieņemt lēmumu pilnībā vai daļēji 
piemērot ierobežojumus vai sankcijas 
komerciāliem lietotājiem, apturēt vai 
izbeigt sava pakalpojumu sniegšanu 
konkrētam komerciālajam lietotājam, cita 
starpā svītrojot informāciju par atsevišķām 
konkrētā komerciālā lietotāja precēm vai 
pakalpojumiem vai faktiski dzēšot 
meklēšanas rezultātus. Tas varētu ietvert 
noteikumu pārkāpumu, kā arī komerciālo 
lietotāju pārkāpumu, kas varētu kaitēt 
patērētājam vai platformām (piemēram, 
bet ne tikai: ar drošību saistīti jautājumi, 
krāpšana, pikšķerēšana, nelikumīgs un 
kaitīgs saturs). Ņemot vērā to, ka šādi 
lēmumi var būtiski ietekmēt attiecīgā 
komerciālā lietotāja intereses, kā arī tādu 
komerciālajam lietotājam piešķirto 
pamattiesību izmantošanu kā, piemēram, 
darījumdarbības brīvība un vārda brīvība, 
tas būtu pienācīgi jāinformē par minētā 
lēmuma iemesliem. Pamatojums būtu 
jāformulē tā, lai komerciālajam lietotājam 
būtu skaidrs, vai pastāv iespēja apstrīdēt 
lēmumu, kas tādējādi uzlabotu komerciālā 
lietotāja iespējas vajadzības gadījumā 
panākt efektīvu tiesisko aizsardzību. 
Turklāt prasībai par pamatojuma 
nepieciešamību būtu jāpalīdz novērst vai 
labot jebkādu komerciālā lietotāja sniegta 
tāda tiešsaistes satura netīšu izņemšanu, ko 
pakalpojuma sniedzējs kļūdaini uzskatījis 
par nelikumīgu saturu saskaņā ar Komisijas 
Ieteikumu (ES) 2018/33422. Dažos 
gadījumos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja lēmuma pamatā ir 
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trešo pušu paziņojumi. Šos paziņojumus 
var ļaunprātīgi izmantot konkurenti. 
Komisijas Ieteikumā (ES) Nr. 2018/334 ir 
noteikts, ka šādiem paziņojumiem jābūt 
pietiekami precīziem un pienācīgi 
pamatotiem, lai ļautu mitināšanas 
pakalpojumu sniedzējam pieņemt 
informētu un rūpīgi apsvērtu lēmumu par 
saturu, uz kuru paziņojums attiecas. 
Tādēļ tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt 
pienākumam nodot paziņojuma saturu 
komerciālajam lietotājam gadījumā, kad 
lēmums atlikt vai izbeigt tā pakalpojumu 
sniegšanu tiek pieņemts pēc trešās puses 
paziņojuma, lai ļautu komerciālajam 
lietotājam viegli atspēkot acīmredzami 
nepatiesus paziņojumus. Pamatojumā būtu 
jānorāda lēmuma objektīvais iemesls vai 
iemesli, balstoties uz pakalpojuma 
sniedzēja noteikumos iepriekš 
izklāstītajiem apsvērumiem, un tam būtu 
samērīgi jāattiecas uz attiecīgajiem 
konkrētajiem apstākļiem, kas ir šā lēmuma 
pamatā. Kad vien iespējams, pirms tādu 
pasākumu veikšanas, kas pārtrauks 
uzņēmuma piekļuvi tā patērētājiem, būtu 
jāievieš samērīga un pakāpeniska sistēma, 
tostarp iepriekšēja un laikus sniegta 
paziņojuma nodrošināšana.

_________________ _________________

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV 
L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

22 Komisijas 2018. gada 1. marta Ieteikums 
(ES) 2018/334 par pasākumiem efektīvai 
cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē (OV 
L 63, 6.3.2018., 50. lpp).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji bieži strādā ar saistīto 
programmu papildu izplatīšanas 
kanāliem, tādēļ šajā sakarā būtu 
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jānodrošina pārredzamība 
komerciālajiem lietotājiem. Visiem 
komerciāliem lietotājiem vajadzētu būt 
tiesībām piedalīties to kanālu izvēlē, kuros 
tiek tirgoti viņu piedāvājumi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Preču un pakalpojumu ranžēšana, 
ko veic tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē 
patērētāju izvēli un līdz ar to arī to 
komerciālo lietotāju komerciālos 
panākumus, kuri piedāvā šīs preces un 
pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie 
procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu 
paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast 
ranžēšanas mehānisma darbību un 
salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju 
ranžēšanas metodes, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā 
izmantotie parametri. Galvenā parametra 
jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver 
visus vispārīgos kritērijus, procesus, īpašos 
signālus, kas iekļauti algoritmos, vai citus 
pielāgošanas vai pazemināšanas 
mehānismus, ko izmanto saistībā ar 
ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo galveno 
parametru aprakstā būtu jāiekļauj arī 
paskaidrojums par jebkuru iespēju 
komerciālajiem lietotājiem par samaksu 
aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās 
relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu 
jāsniedz komerciālajiem lietotājiem 
pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas 
mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto 
faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un 
izpratne par šo preču vai pakalpojumu 
atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu patērētājiem.

(17) Preču un pakalpojumu ranžēšana, 
ko veic tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē 
patērētāju izvēli digitālā tirgus 
konkurētspējas ziņā un līdz ar to arī to 
komerciālo lietotāju komerciālos 
panākumus, kuri piedāvā šīs preces un 
pakalpojumus patērētājiem. Tāpēc, lai šie 
procesi komerciālajiem lietotājiem kļūtu 
paredzamāki, lai viņi varētu labāk izprast 
ranžēšanas mehānisma darbību un 
salīdzināt dažādu pakalpojumu sniedzēju 
ranžēšanas metodes, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
būtu iepriekš jānorāda galvenie ranžēšanā 
izmantotie parametri. Galvenā parametra 
jēdziens būtu jāsaprot kā tāds, kas ietver 
visus vispārīgos kritērijus, ko izmanto 
saistībā ar ranžēšanu. Ranžējumu veidojošo 
galveno parametru aprakstā būtu jāiekļauj 
arī paskaidrojums par jebkuru iespēju 
komerciālajiem lietotājiem par samaksu 
aktīvi ietekmēt ranžēšanu, kā arī par tās 
relatīvo ietekmi. Šim aprakstam būtu 
jāsniedz komerciālajiem lietotājiem 
pietiekama izpratne par to, kā ranžēšanas 
mehānismā tiek ņemtas vērā to piedāvāto 
faktisko preču vai pakalpojumu iezīmes, un 
izpratne par šo preču vai pakalpojumu 
atbilstību konkrētu tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu patērētājiem.
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to 
vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un 
pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko 
veic tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē 
patērētāju izvēli un šādu korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos 
panākumus. Tādēļ tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par 
galvenajiem parametriem, kas nosaka, kā 
tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa 
vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī 
citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes 
meklētājprogrammu gadījumā šim 
aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā 
informācija par preču un pakalpojumu 
īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet 
arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai –
un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek 
ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa 
vietnes dizaina specifika, piemēram, 
optimizācija attēlošanai mobilajās 
telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam 
aprakstam vajadzētu būt pieejamam 
sabiedrībai acīmredzamā un viegli 
pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes 
meklētājprogrammā. Lai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu 
paredzamību, apraksts būtu arī regulāri 
jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas 
galveno parametru izmaiņas var viegli 
identificēt. Lai gan pakalpojumu 
sniedzējiem, ievērojot šo prasību atklāt 
galvenos ranžēšanas parametrus, nekādā 
gadījumā nav jāatklāj komercnoslēpums, 
kas definēts Eiropas Parlamenta un 

(18) Tāpat arī tīmekļa vietņu, īpaši to 
vietņu, kurās uzņēmumi piedāvā preces un 
pakalpojumus patērētājiem, ranžēšana, ko 
veic tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji, būtiski ietekmē 
patērētāju izvēli un šādu korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju komerciālos 
panākumus. Tādēļ tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāsniedz apraksts par 
galvenajiem parametriem, kas nosaka, kā 
tiks ranžētas visas indeksētās tīmekļa 
vietnes, tostarp tīmekļa vietnes, ko izmanto 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji, kā arī 
citas tīmekļa vietnes. Tiešsaistes 
meklētājprogrammu gadījumā šim 
aprakstam būtu ne vien jāpiedāvā 
informācija par preču un pakalpojumu 
īpašībām un to atbilstību patērētājiem, bet 
arī jāsniedz korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājiem atbilstīga izpratne par to, vai –
un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā – tiek 
ņemta vērā konkrēta izmantotās tīmekļa 
vietnes dizaina specifika, piemēram, 
optimizācija attēlošanai mobilajās 
telesakaru ierīcēs. Tā kā starp tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem un korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājiem nav līgumattiecību, minētajam 
aprakstam vajadzētu būt pieejamam 
sabiedrībai acīmredzamā un viegli 
pieejamā vietā attiecīgajā tiešsaistes 
meklētājprogrammā. Lai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem nodrošinātu 
paredzamību, apraksts būtu arī regulāri 
jāatjaunina, tostarp nodrošinot, ka visas 
galveno parametru izmaiņas var viegli 
identificēt. Lai gan prasībai atklāt galvenos 
ranžēšanas parametrus nebūtu jāskar
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
(ES) 2016/94323, vienlaikus ņemot vērā 
nosacījumus par likumīgu iegūšanu, 
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Padomes Direktīvā (ES) 2016/94323, 
sniegtajam aprakstam būtu vismaz 
jābalstās uz faktiskajiem datiem par 
izmantoto ranžēšanas parametru atbilstību.

izmantošanu un izpaušanu, sniegtajam 
aprakstam būtu vismaz jābalstās uz 
faktiskajiem datiem par izmantoto 
ranžēšanas parametru atbilstību. Lai 
novērstu šaubas, jebkādam tiešsaistes 
meklētājprogrammu pienākumam 
nodrošināt, ka ranžējumu veidojošo 
galveno parametru apraksts tiek 
atjaunināts, nevajadzētu paredzēt to, ka 
tiešsaistes meklētājprogrammas atklāj 
komercnoslēpumus, kas definēti 
Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 
1. punktā.

_________________ _________________

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par 
zinātības un darījumdarbības neizpaužamas 
informācijas (komercnoslēpumu) 
aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, 
izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 
15.6.2016., 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 8. jūnija Direktīva (ES) 2016/943 par 
zinātības un darījumdarbības neizpaužamas 
informācijas (komercnoslēpumu) 
aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, 
izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 
15.6.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā 
patērētājiem noteiktas preces vai 
pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, vai dara to, 
izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo 
lietotāju, tad minētais pakalpojumu 
sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
komerciālajiem lietotājiem, kurus tas 
nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir 
svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami 
un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu 
attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek 
īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai 
tehniskiem līdzekļiem – pret precēm vai 
pakalpojumiem, ko viņš piedāvā pats, 

(19) Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs pats piedāvā 
patērētājiem noteiktas preces vai 
pakalpojumus, izmantojot savus tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, vai dara to, 
izmantojot tā kontrolē esošu komerciālo 
lietotāju, tad minētais pakalpojumu 
sniedzējs var tieši konkurēt ar citiem tā 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
komerciālajiem lietotājiem, kurus tas 
nekontrolē. Šādās situācijās jo īpaši ir 
svarīgi, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs rīkotos pārredzami 
un aprakstītu jebkādu iespējamu atšķirīgu 
attieksmi — neatkarīgi no tā, vai tā tiek 
īstenota ar juridiskiem, komerciāliem vai 
tehniskiem līdzekļiem, piemēram, 
noklusējuma iestatījumiem, — pret 
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salīdzinājumā ar attieksmi pret tām precēm 
vai pakalpojumiem, ko piedāvā citi 
komerciālie lietotāji. Lai nodrošinātu 
proporcionalitāti, šī pienākuma izpilde būtu 
jāparedz vispārējā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu līmenī, nevis tādu atsevišķu 
preču vai pakalpojumu līmenī, ko piedāvā, 
izmantojot minētos pakalpojumus.

precēm vai pakalpojumiem, ko viņš 
piedāvā pats, salīdzinājumā ar attieksmi 
pret tām precēm vai pakalpojumiem, ko 
piedāvā citi komerciālie lietotāji. Lai 
nodrošinātu proporcionalitāti, šī pienākuma 
izpilde būtu jāparedz vispārējā tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu līmenī, nevis 
tādu atsevišķu preču vai pakalpojumu 
līmenī, ko piedāvā, izmantojot minētos 
pakalpojumus. Turklāt patērētāji bieži vien 
izmanto pakalpojumus, kas konfigurēti 
pēc noklusējuma, nesaņemot informāciju 
par konkurējošām precēm un 
pakalpojumiem, un viņiem var rasties 
tehniski vai ekonomiski šķēršļi, ja viņi 
vēlēsies izmantot konkurējošu 
pakalpojumu. Tādēļ tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
nevajadzētu atļaut nodrošināt preces un 
pakalpojumus, kas atrodas viņu tiešā vai 
netiešā kontrolē, kā noklusējuma opciju, 
vispirms nedodot patērētājiem iespēju 
izvēlēties starp dažādām konkurējošām 
iespējām, kad tie pirmo reizi izmanto šo 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu. 
Patērētājam nebūtu obligāti jāizvēlas 
noklusējuma opcija. Tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēja 
preces vai pakalpojumi būtu jāuzskata par 
konkurējošiem ar viņa komerciālo 
lietotāju precēm un pakalpojumiem, ja 
patērētāji, kuri izmanto tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu, šīs preces vai 
pakalpojumus var uzskatīt par savstarpēji 
aizvietojamiem vai aizstājamiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Ir vienlīdz svarīgi, ka tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
neiesaistās negodīgā komercpraksē (cita 
starpā negodīgā komercrīcībā vai 
nepiemēro negodīgus līgumiskos 
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noteikumus), kas būtiski kaitējoši ietekmē 
konkurenci vai patērētāju izvēli. Nosakot, 
vai komercprakse ir negodīga, būtu jāņem 
vērā tiešsaistes starpnieka un uzņēmēja 
relatīvā spēja aizstāvēt savas intereses, kā 
arī citi būtiski faktori.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19b) Šīs regulas nolūkā pakalpojumu 
sniedzēja pakalpojumi konkurē ar citu 
komerciālo lietotāju pakalpojumiem, ja 
tiešsaistes starpniecības pakalpojuma 
patērētāji tos uzskata par savstarpēji 
aizstājamiem vai aizstājamiem, tostarp 
ņemot vērā šo pakalpojumu 
raksturlielumus, cenas vai paredzēto 
izmantojumu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19c) Noteiktos gadījumos asimetriskas 
iespējas aizstāvēt savas intereses starp 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem un citiem komerciālajiem 
lietotājiem rada būtisku nelīdzsvarotību 
pušu tiesībās un pienākumos saskaņā ar 
piemērojamo līgumu, nodarot kaitējumu 
komerciālajam lietotājam. Šādos 
gadījumos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojuma sniedzējam būtu jāpiemēro 
taisnīga attieksme pret komerciālo 
lietotāju, tā, lai tas būtiski nekaitētu citu 
komerciālo lietotāju spējai un brīvībai 
veikt uzņēmējdarbību. Ņemot vērā lielo 
iespējamību, ka patērētājiem var tikt 
nodarīts kaitējums situācijās, kad 
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tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs konkurē ar citiem 
komerciālajiem lietotājiem, cita starpā 
samazinot patērētāju izvēles iespējas, 
palielinot viņu izmaksas un slēpjot no 
viņiem būtisku informāciju, pienākumam 
garantēt taisnīgu attieksmi vajadzētu 
ietvert uzdevumu nodrošināt, ka 
patērētājiem, kuri piekļūst 
pakalpojumiem, izmantojot tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu, ir tiesības un 
iespējas atlasīt un izmantot pakalpojumus 
pēc savas izvēles, nesaskaroties ar 
nepamatotu slogu, piemēram, ja 
pakalpojumu sniedzējs ignorē vai 
neievēro patērētāja noklusējuma 
iestatījumu izvēli. Tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs 
nenodrošina taisnīgu attieksmi, ja tas 
nesniedz konkurējošajiem komerciālajiem 
lietotājiem visu nepieciešamo informāciju, 
lai tie tādā pašā līmenī un kvalitātē 
panāktu sadarbspēju ar attiecīgajam 
pakalpojumu sniedzējam pieejamajiem 
pakalpojumiem un jebkādiem 
papildpakalpojumiem, un ja tas īsteno 
praksi, kas tieši vai netieši sniedz paša 
piedāvājumiem tehniskas vai ekonomiskas 
priekšrocības, kuras tas liedz 
konkurējošajiem komerciālajiem 
lietotājiem. Taisnīgas attieksmes princips 
arī paredz pakalpojumu sniedzējam 
atturēties no iejaukšanās komerciālās 
attiecībās starp konkurējošiem 
komerciāliem lietotājiem un to 
pakalpojumu patērētājiem, cita starpā 
bloķējot vai citādi ierobežojot 
informācijas plūsmu un saziņu starp tiem, 
tostarp attiecībā uz reklamēšanu un 
tirdzniecību.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
19.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(19d) Atsevišķas darbības var 
pārliecinoši uzskatīt par negodīgām visos 
gadījumos. Platformu novērošanas 
centram būtu pastāvīgi jāpārskata šis 
prakses saraksts un jāierosina 
atjauninājumi Komisijai. Tā kā tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu tirgus attīstās, 
Komisijai būtu jāizdod norādījumi par 
praksi, kas, iespējams, ietver netaisnīgu 
komercpraksi, tostarp apstākļus, kuros 
attiecīgā prakse var tikt uzskatīta par 
netaisnīgu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tiešsaistes platformu ekonomikā 
spēja piekļūt datiem, tostarp personas 
datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju 
radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, 
lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji sniegtu komerciālajiem 
lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā 
apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem 
minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst 
konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. 
Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var 
izmantot datus, kas veicinātu vērtības 
radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot 
trešo personu datu pakalpojumus, 
aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā 
varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves 
nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai 
datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. 
Personas datu apstrādei būtu jānotiek 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulai (ES) 2016/67924.

(20) Tiešsaistes platformu ekonomikā 
spēja piekļūt datiem, tostarp personas 
datiem, un izmantot tos var pavērt iespēju 
radīt būtisku vērtību. Līdz ar to ir svarīgi, 
lai tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji sniegtu komerciālajiem 
lietotājiem skaidru aprakstu par to, kādā 
apmērā, veidā un ar kādiem nosacījumiem 
minētie pakalpojumu sniedzēji piekļūst 
konkrētu kategoriju datiem un izmanto tos. 
Lai uzņēmēji varētu saprast, vai tie var 
izmantot datus, kas veicinātu vērtības 
radīšanu, tostarp, iespējams, saglabājot 
trešo personu datu pakalpojumus, 
aprakstam vajadzētu būt samērīgam un tajā 
varētu atsaukties uz vispārīgiem piekļuves 
nosacījumiem, nevis uz faktisku datu vai 
datu kategoriju pilnīgu identifikāciju. Šī 
regula nosaka, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina 
pārredzamība attiecībā uz to, kādus datus 
tie sniedz saviem komerciālajiem 
lietotājiem, taču neprasa nosūtīt personas 
vai citus datus komerciālajiem lietotājiem. 
Visos gadījumos personas datu apstrādei 
būtu jānotiek atbilstoši Savienības 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
fizisko personu aizsardzību saistībā ar 
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personas datu apstrādi un attiecībā uz 
privātās dzīves neaizskaramību un 
personas datu aizsardzību elektronisko
sakaru jomā, it sevišķi Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulai (ES) 2016/67924,
Direktīvai (ES) 2016/68024a un 
Direktīvai 2002/58/EK24b. Šajā regulā 
nebūtu jāpieprasa, lai tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
sniegtu trešām personām personas datus 
lielākā apjomā, nekā tas ir noteikts to 
privātuma politikā.

__________________ __________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) 
(dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 119, 
4.5.2016., 1. lpp.).

24a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. 
aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ 
Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI 
(OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

24b Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. 
jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (direktīva par 
privāto dzīvi un elektronisko 
komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 
37. lpp.).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Atsevišķos gadījumos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar 
noteikumiem varētu ierobežot komerciālos 
lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus 
līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, piedāvāt 
patērētājiem preces vai pakalpojumus ar 
izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos 
gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības 
iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem 
ekonomiskajiem, komerciālajiem vai 
juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz 
ierobežojumiem. Tomēr šis pārredzamības 
pienākums nebūtu jāsaprot kā tāds, kas 
ietekmē šādu ierobežojumu likumības 
novērtēšanu saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem vai dalībvalstu tiesību 
aktiem, kuri ir saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem, tostarp konkurences un 
netaisnīgas komercprakses jomā, un šādu 
tiesību aktu piemērošanu.

(21) Atsevišķos gadījumos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji ar 
noteikumiem varētu ierobežot komerciālos 
lietotājus, kuri vēlas, izmantojot citus 
līdzekļus, nevis minētos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus, piedāvāt 
patērētājiem preces vai pakalpojumus ar 
izdevīgākiem nosacījumiem. Minētajos 
gadījumos attiecīgajiem pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānorāda šādas rīcības 
iemesls, jo īpaši atsaucoties uz galvenajiem 
ekonomiskajiem, komerciālajiem vai 
juridiskajiem apsvērumiem attiecībā uz 
ierobežojumiem, un jānodrošina, ka šādi 
ierobežojumi ir samērīgi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Šī regula neskar komerciālo 
lietotāju intelektuālā īpašuma tiesības. 
Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāizmanto šīs tiesības 
tikai pēc komerciāla lietotāja 
nepārprotamas piekrišanas, ja tie ir 
saņēmuši licenci no uzņēmuma lietotāja 
vai to licenciāta, vai saskaņā ar 
piemērojamiem izņēmumiem un 
ierobežojumiem. Būtu jāievēro šādu 
tiesību izmantošanas nosacījumi. Būtu 
jāievēro arī trešo personu intelektuālā 
īpašuma tiesības.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai komerciālajiem lietotājiem, 
tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu izmantošana 
varētu tikt apturēta vai pārtraukta, dotu 
iespēju piekļūt tūlītējiem, piemērotiem un 
efektīviem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāievieš 
iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. 
Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas
mērķim vajadzētu būt nodrošināt, ka 
ievērojamu daļu sūdzību tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs un 
attiecīgais komerciālais lietotājs var 
atrisināt divpusēji. Turklāt, ja tiktu 
nodrošināts, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji publicē informāciju 
par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas 
sistēmas darbību un efektivitāti, tam būtu 
jāpalīdz uzņēmējiem izprast problēmu 
veidus, kas var rasties saistībā ar dažādu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniegšanu, un iespēju ātri un efektīvi
panākt divpusēju atrisinājumu.

(22) Lai komerciālajiem lietotājiem, 
tostarp tiem, kuru attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu izmantošana 
varētu tikt ierobežota, apturēta vai 
pārtraukta, dotu iespēju piekļūt tūlītējiem, 
samērīgiem, piemērotiem un efektīviem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāievieš efektīva un ātra 
iekšēja sūdzību izskatīšanas sistēma. 
Iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmai 
vajadzētu būt pārredzamai, vienkāršotai 
un nediskriminējošai, un tās mērķim 
vajadzētu būt nodrošināt, ka ievērojamu 
daļu sūdzību tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs un attiecīgais 
komerciālais lietotājs var atrisināt 
divpusēji. Turklāt, ja tiktu nodrošināts, ka 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji publicē informāciju par savas 
iekšējās sūdzību izskatīšanas sistēmas 
darbību un efektivitāti, tam būtu jāpalīdz 
uzņēmējiem izprast problēmu veidus, kas 
var rasties saistībā ar dažādu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu, un 
iespēju ātri, efektīvi un bez diskriminācijas
panākt divpusēju atrisinājumu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šīs regulas prasības attiecībā uz 
iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām 
noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu 

(23) Šīs regulas prasības attiecībā uz 
iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām 
noteiktas, lai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošinātu 
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pietiekamu elastīgumu šo sistēmu 
uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, 
tādējādi līdz minimumam samazinot 
administratīvo slogu. Turklāt iekšējām 
sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā 
veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu 
negodprātīgu izmantošanu, ko daži 
komerciālie lietotāji varētu censties darīt. 
Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs 
regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās 
sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu 
būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu 
negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo 
lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides 
un darbības izmaksas, ir lietderīgi no 
minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā 
ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 
2003/361/EK25 noteikumiem.

pietiekamu elastīgumu šo sistēmu 
uzturēšanā un konkrētu sūdzību risināšanā, 
tādējādi līdz minimumam samazinot 
administratīvo slogu. Turklāt iekšējām 
sūdzību izskatīšanas sistēmām būtu jāļauj 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem vajadzības gadījumā samērīgā 
veidā vērsties pret jebkādu minēto sistēmu 
negodprātīgu izmantošanu, ko daži 
komerciālie lietotāji varētu censties darīt. 
Gadījumos, kas nav saistīti ar iespējamu šīs 
regulas juridisko saistību neizpildi, iekšējās 
sūdzību izskatīšanas sistēmās nevajadzētu 
būt iespējai iesniegt sūdzības par niecīgu 
negatīvu ietekmi uz attiecīgo komerciālo 
lietotāju. Ņemot vērā šādu sistēmu izveides 
un darbības izmaksas, ir lietderīgi no 
minētajiem pienākumiem atbrīvot jebkuru 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju, kas ir mazais uzņēmums saskaņā 
ar attiecīgajiem Komisijas Ieteikuma 
2003/361/EK25 noteikumiem. Iekšējai 
sūdzību izskatīšanas sistēmai vajadzētu 
pamatoties uz vienlīdzīgas attieksmes 
principiem, un tās izmantošanai nebūtu 
jāizraisa jebkāda kaitējoša attieksme pret 
komerciālo lietotāju.

_________________ _________________

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

25 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz 
samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot 
vērā visus attiecīgos konkrētās lietas 
elementus. Tādēļ mediatoram būtu 
jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā 

(25) Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsedz 
samērīga mediācijas izmaksu daļa, ņemot 
vērā visus attiecīgos konkrētās lietas 
elementus. Tādēļ mediatoram būtu 
jāiesaka, kāda ir samērīga daļa konkrētajā 
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gadījumā. Tomēr minētajai daļai nekad 
nevajadzētu būt mazākai par pusi no šīm 
izmaksām.

gadījumā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants 1. pants

Priekšmets un darbības joma Priekšmets un darbības joma

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, 
kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
saistībā ar tiešsaistes meklētājprogrammām 
tiek nodrošināta pienācīga pārredzamība 
un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, 
kas garantē, ka tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu komerciālajiem lietotājiem un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
saistībā ar tiešsaistes un saistītajām 
meklētājprogrammām tiek nodrošināts 
pienācīgs taisnīgums, pārredzamība un 
efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

2. Šo regulu piemēro tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammām, ko nodrošina vai 
piedāvā nodrošināt attiecīgi 
komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru 
uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir 
Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes 
meklētājprogrammas, piedāvā preces vai 
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā, neatkarīgi no minēto 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas vai dzīvesvietas.

2. Šo regulu piemēro tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammām, ko nodrošina vai 
piedāvā nodrošināt attiecīgi 
komerciālajiem lietotājiem un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem, kuru 
uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta ir 
Savienībā un kuri, izmantojot tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes 
meklētājprogrammas, piedāvā preces vai 
pakalpojumus patērētājiem, kas atrodas 
Savienībā, neatkarīgi no minēto 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmējdarbības 
veikšanas vietas vai darbības vietas. Šī 
regula neskar Savienības vai valstu līmenī 
veiktos nozaru pasākumus, kas ir saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) “komerciālais lietotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, piedāvā patērētājiem preces 
vai pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar 
tās komercdarbību, darījumdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

1) “komerciālais lietotājs” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, piedāvā vai cenšas piedāvāt 
patērētājiem preces vai pakalpojumus 
nolūkos, kas saistīti ar tās komercdarbību, 
darījumdarbību, amatniecisko darbību vai 
profesiju;

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tie ir informācijas sabiedrības 
pakalpojumi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2015/153527 1.
panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē;

a) tie ir informācijas sabiedrības 
pakalpojumi Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2015/153527

1. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē
vai ierīces operētājsistēmas, kas ar šādām 
iespējām darbojas kā starpnieki starp 
tiešsaistes lietotņu izstrādātājiem un 
patērētājiem;

_________________ _________________

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 9. septembra Direktīva (ES) 
2015/1535, ar ko nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. 
lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. 
gada 9. septembra Direktīva (ES) 
2015/1535, ar ko nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. 
lpp.).

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b un c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie ļauj komerciālajiem lietotājiem 
piedāvāt preces vai pakalpojumus 
patērētājiem nolūkā atvieglot tiešo 

b) to galvenais mērķis ir dot
komerciālajiem lietotājiem iespēju 
piedāvāt preces vai pakalpojumus 
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darījumu uzsākšanu starp šiem 
komerciālajiem lietotājiem un patērētājiem 
neatkarīgi no tā, kur šie darījumi beigās 
tiek noslēgti;

patērētājiem, uzsākot tiešus tiešsaistes 
darījumus starp šiem komerciālajiem 
lietotājiem un patērētājiem attiecīgā 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēja tiešsaistes portālā vai tiešā veidā 
sazinoties ar komerciālo lietotāju.

c) tos sniedz komerciālajiem 
lietotājiem, pamatojoties uz 
līgumattiecībām starp šo pakalpojumu 
sniedzēju, no vienas puses, un gan 
minētajiem komerciālajiem lietotājiem, 
gan patērētājiem, kuriem minētie 
komerciālie lietotāji piedāvā preces vai 
pakalpojumus, no otras puses;

c) parasti tos sniedz komerciālajiem 
lietotājiem, pamatojoties uz 
līgumattiecībām starp šo pakalpojumu 
sniedzēju un minētajiem komerciālajiem 
lietotājiem, kas patērētājam piedāvā 
preces un pakalpojumus. Šajā regulā 
uzskata, ka šādas līgumattiecības pastāv 
arī tad, ja tiek sniegti personas dati vai citi 
dati.

_________________ _________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 
2015/1535, ar ko nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 
1. lpp.).  

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2015. gada 9. septembra Direktīva (ES) 
2015/1535, ar ko nosaka informācijas 
sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un 
Informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 
1. lpp.).  

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) “operētājsistēma” ir 
programmatūra, kas inter alia uztur 
saskarni ar perifēro aparatūru, plāno 
uzdevumus, iedala atmiņu un nodrošina 
standarta saskarni lietotājam, kad 
nedarbojas neviena lietojumprogramma, 
tostarp grafisko lietotāja saskarni, 
neatkarīgi no tā, vai šāda programmatūra 
ir patērētāju universāldatoru aparatūras 
sastāvdaļa vai savrupa programmatūra, 
kas paredzēta izmantošanai patērētāju 
universāldatoru aparatūrā; tomēr tā nav 
operētājsistēmas ielādētājs, ievadizvades 
pamatsistēma vai cita 
aparātprogrammatūra, kas nepieciešama 
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palaišanas laikā vai tad, kad tiek instalēta 
operētājsistēma;

Pamatojums

Mobilo ierīču operētājsistēmas, piemēram, IOS vai Android, sastāv no programmatūras, kas 
ļauj lietojumprogrammām darboties konkrētās ierīcēs (piemēram, lietotnes viedtālrunī). 
Ierobežojumi vai izmaiņas, ko tīšām ieviesuši ierīču ražotāji vai lietojumprogrammu 
nodrošinātāji, var ierobežot konkrēta tiešsaistes satura un pakalpojumu izplatīšanu un 
piekļuvi tiem — bieži bez objektīva pamatojuma vai ar nesamērīgām metodēm —, un tas var 
tikt darīts uz lietotāju rēķina. Tāpēc tiešsaistes starpnieku definīcija būtu jāpārskata, lai 
skaidri iekļautu ierīču operētājsistēmas.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “tiešsaistes meklētājprogramma” ir 
digitālais pakalpojums, kas ļauj lietotājiem 
veikt meklējumus principā visās tīmekļa 
vietnēs vai tīmekļa vietnēs konkrētā 
valodā, pamatojoties uz vaicājumu par 
jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu 
ievaddatu veidā, un sniedz saites, kurās var 
atrast informāciju saistībā ar prasīto saturu;

5) “tiešsaistes meklētājprogramma” ir 
digitālais pakalpojums, cita starpā 
digitālas saskarnes un lietotnes, tostarp 
mobilās lietotnes ar meklēšanas 
funkcijām, kas ļauj lietotājiem ievadīt 
prasījumus un veikt meklējumus attiecībā 
uz dažādām tīmekļa vietnēm vai tīmekļa 
vietnēm un mobilajām lietotnēm konkrētā 
valodā, pamatojoties uz vaicājumu par 
jebkādu tematu atslēgvārda, frāzes vai citu 
(teksta, balss vai citu) ievaddatu veidā, un 
sniedz tādu saturu kā īsus tekstus, attēlus, 
saites, video ierakstus, audio ierakstus, 
kuros var atrast informāciju saistībā ar 
prasīto saturu;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “korporatīvo tīmekļa vietņu 7) “korporatīvo tīmekļa vietņu 
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lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto tīmekļa vietnes, lai 
patērētājiem piedāvātu preces vai 
pakalpojumus nolūkos, kas saistīti ar tās 
komercdarbību, darījumdarbību, 
amatniecisko darbību vai profesiju;

lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona, kas izmanto tīmekļa vietnes vai 
citādi savienotus līdzekļus, lai piedāvātu 
preces vai pakalpojumus;

Pamatojums

Lai gan tīmekļa vietnes aizvien ir galvenā vārteja, lietojumprogrammas un citi līdzekļi drīz 
varētu saskarties ar līdzīgām problēmām. Tāpēc tos būtu labāk ietvert tagad. Pēdējā 
definīcijas daļa tika svītrota, jo patērētāju veids vai nodoms nav svarīgs saistībā ar šajā 
dokumentā paredzētajām tiesībām un saistībām.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “ranžējums” ir relatīvā nozīme, ko 
piešķir precēm vai pakalpojumiem, kurus 
komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko 
piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju 
vajadzībām indeksē tiešsaistes 
meklētājprogrammas, un ko attiecīgi 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji 
attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem 
neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai 
vai paziņošanai izmantotajām 
tehnoloģijām;

8) “ranžējums” ir meklēšanas 
rezultātu relatīvā nozīme, ko piešķir 
precēm vai pakalpojumiem, kurus 
komerciālie lietotāji piedāvā patērētājiem, 
izmantojot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, vai relatīvā nozīme, ko 
piešķir tīmekļa vietnēm, kuras patērētāju 
vajadzībām indeksē tiešsaistes 
meklētājprogrammas, un ko attiecīgi 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji 
attēlo, izkārto vai paziņo patērētājiem 
neatkarīgi no šādai attēlošanai, izkārtošanai 
vai paziņošanai izmantotajām 
tehnoloģijām;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10) “noteikumi” ir visi noteikumi, 10) “noteikumi” ir noteikumi, 
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nosacījumi, klauzulas un cita informācija
neatkarīgi no to nosaukuma vai formas, 
kuri reglamentē līgumattiecības starp 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju un to komerciālajiem lietotājiem
un kurus vienpusēji nosaka tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs.

nosacījumi un klauzulas neatkarīgi no to 
nosaukuma vai formas, kuri reglamentē 
līgumattiecības starp tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju un to 
komerciālajiem lietotājiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10a) “ierīces operētājsistēma” ir 
programmatūra, kas ļauj viedtālruņiem, 
datoriem un citām ierīcēm lietot lietotnes 
un programmas.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to 
noteikumi:

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to 
noteikumi:

(a) ir sagatavoti skaidrā un 
nepārprotamā valodā;

(a) ir taisnīgi un samērīgi, sagatavoti 
skaidrā un nepārprotamā valodā;

(b) ir viegli pieejami komerciālajiem 
lietotājiem visos ar tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju izveidoto 
komercattiecību posmos, tostarp posmā 
pirms līguma noslēgšanas;

(b) ir viegli pieejami komerciālajiem 
lietotājiem visos ar tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju izveidoto 
komercattiecību posmos, tostarp posmā 
pirms līguma noslēgšanas;

(c) sniedz objektīvus iemeslus 
lēmumiem pilnībā vai daļēji apturēt vai 
izbeigt to tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu komerciālajiem 
lietotājiem.

(c) saskaņā ar saviem noteikumiem 
sniedz iemeslus lēmumiem noteikt 
sankcijas, ierobežot, pilnībā vai daļēji 
apturēt vai izbeigt to tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu 
komerciālajiem lietotājiem. Pieņemot 
šādus lēmumus, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro 
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pamattiesības, kas noteiktas ES 
Pamattiesību hartā, un proporcionalitātes 
princips;

(ca) informē komerciālos lietotājus par 
saviem parastajiem papildu izplatīšanas 
kanāliem un iespējām iesaistīties 
programmās, ko tie izmantos kopā ar 
komerciālo lietotāju piedāvājumiem. 
Komerciālajiem lietotājiem vajadzētu būt 
piešķirtām tiesībām prasīt, lai tos izņem 
no šādiem papildu izplatīšanas kanāliem.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji attiecīgajiem 
komerciālajiem lietotājiem paziņo par 
jebkādiem paredzētajiem savu noteikumu 
grozījumiem.

3. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji nekavējoties, 
izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, 
attiecīgajiem komerciālajiem lietotājiem 
paziņo par jebkādiem paredzētajiem 
būtiskiem savu noteikumu grozījumiem vai 
funkcionalitātes, sadarbspējas vai citu 
tādas platformas veiktspējas, 
nepārtrauktības un drošības elementu 
pārveidojumiem, kas negatīvi ietekmē 
komerciālos lietotājus vai būtiski ietekmē 
tos.

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda 
paziņošanas termiņa beigām, kas ir 
pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu 
raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām 
attiecīgajam komerciālajam lietotājam. 
Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 
15 dienas no dienas, kad tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs 
informē attiecīgos komerciālos lietotājus 
par paredzētajām izmaiņām.

Paredzētos grozījumus neīsteno pirms tāda 
paziņošanas termiņa beigām, kas ir 
pamatots un samērīgs ar paredzēto izmaiņu 
raksturu un apjomu, kā arī ar to sekām 
attiecīgajam komerciālajam lietotājam. 
Minētais paziņošanas termiņš ir vismaz 
10 dienas no dienas, kad tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs 
informē attiecīgos komerciālos lietotājus 
par paredzētajām izmaiņām.

Attiecīgie komerciālie lietotāji var vai nu 
ar rakstisku paziņojumu, vai skaidri 
apstiprinošu darbību atcelt šā punkta 
otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu.

Attiecīgie komerciālie lietotāji var ar 
rakstisku paziņojumu atcelt šā punkta 
otrajā daļā minēto paziņošanas termiņu. 
Komerciālais lietotājs ir tiesīgs izbeigt 
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līgumu bez maksas 10 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas, ja šādi grozījumi 
rada materiālus zaudējumus 
komerciālajam lietotājam.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Grozījumi noteikumos, ko 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs īsteno pretēji 3. punkta 
noteikumiem, nav spēkā.

4. Grozījumi noteikumos, ko 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs īsteno pretēji 3. punkta 
noteikumiem, nav spēkā, kā konstatējusi 
kompetenta tiesa, visā turpmākajā 
paziņošanas termiņā neskarot pārējo 
noteikumu derīgumu, kuri paliek spēkā 
tiktāl, ciktāl tie ir nošķirami no 
neatbilstīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja 
uz tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju attiecas juridiskas saistības, kas 
uzliek par pienākumu grozīt tā 
noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj 
ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto
paziņošanas termiņu.

5. Panta 3. punktā noteikto
paziņošanas termiņu nepiemēro:

(a) ja uz tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju attiecas juridiskas 
saistības, kas uzliek par pienākumu grozīt 
tā noteikumus tādā veidā, kas tam neļauj 
ievērot 3. punkta otrajā daļā minēto 
paziņošanas termiņu;

(b) ja noteikumi ir grozīti, lai 
aizsargātu lietotāju un patērētāju 
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likumīgās intereses vai konkrēti tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu darbību, vai

(c) ja platformas funkcionalitātes, 
sadarbspējas vai citu veiktspējas elementu 
pārveidojumi ir nepieciešami, lai 
aizsargātu lietotāju un patērētāju 
likumīgās intereses vai tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu kā tādu.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina, 
ka komerciālie lietotāji saglabā pilnīgu 
kontroli pār saviem zīmoliem. Zīmola 
sasaistei ar komerciālo lietotāju būtu 
jābūt atpazīstamai patērētājam visos 
starpniecības procesa posmos.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Apturēšana un izbeigšana Ierobežošana, apturēšana un izbeigšana

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs nolemj pilnībā vai 
daļēji apturēt vai izbeigt savu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu 
konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez 
liekas kavēšanās attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam paziņo minētā 
lēmuma pamatojumu.

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs nolemj piemērot 
sankcijas par iespējami nepareizu rīcību 
vai pilnībā vai daļēji apturēt, izbeigt vai 
citādi ierobežot savu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu 
konkrētam komerciālam lietotājam, tas bez 
liekas kavēšanās attiecīgajam 
komerciālajam lietotājam paziņo detalizētu 
minētā lēmuma pamatojumu. Šāds lēmums 
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ir samērīgs.

2. Šā panta 1. punktā minētajā 
pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem 
faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika 
pieņemts tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī 
atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo 
objektīvo iemeslu vai iemesliem, kas 
minēti 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2. Šā panta 1. punktā minētajā 
pamatojumā ietver atsauci uz konkrētiem 
faktiem vai apstākļiem, kuru rezultātā tika 
pieņemts tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja lēmums, kā arī 
atsauci uz minētā lēmuma attiecīgo iemeslu 
vai iemesliem, kas minēti 3. panta 
1. punkta c) apakšpunktā. Ja 
ierobežošanas, apturēšanas vai 
izbeigšanas pamatā ir trešās personas 
paziņojums, minētā paziņojuma saturs 
jāiekļauj pamatojumā.

2.a Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji un 
meklētājprogrammu operatori nedrīkst 
apturēt, izbeigt vai citādi ierobežot savu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniegšanu konkrētam komerciālam 
lietotājam, kas sniedz pakalpojumus, kuri 
konkurē ar pakalpojumiem, ko sniedz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs, ja vien tas nav nepieciešams 
šādu iemeslu dēļ:

(a) lai novērstu jebkādu nepamatotu 
komerciāla lietotāja radītu slogu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējam;

(b) lai novērstu jebkādu komerciāla 
lietotāja neatbilstību piemērojamiem 
tiesību aktiem vai lai nodrošinātu to, ka 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs ievēro piemērojamos tiesību 
aktus;

(c) privātuma vai drošības apsvērumu 
dēļ.

2.b Pēc ierobežošanas, apturēšanas un 
izbeigšanas ir jāsniedz pamatojums un 
iespēja sniegt skaidrojumu vai atjaunot 
atbilstību, ja tas ir iespējams un ir 
samērīgi.
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants 

Ranžējums Ranžējums 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
izklāsta galvenos parametrus, pēc kuriem 
nosaka ranžējumu, un minēto galveno 
parametru relatīvās nozīmes piešķiršanas 
pamatojumu pretstatā citiem parametriem. 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
izklāsta parametrus, pēc kuriem nosaka 
ranžējumu, un minēto parametru relatīvās 
nozīmes piešķiršanas pamatojumu. 

Ja minētie galvenie parametri ietver iespēju 
ietekmēt ranžējumu par jebkādu tiešu vai 
netiešu atlīdzību, ko komerciālie lietotāji 
maksā attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam, tad minētais 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī 
aprakstu par šādām iespējām un šādas 
atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

Ja minētie parametri ietver iespēju ietekmēt 
ranžējumu par jebkādu tiešu vai netiešu 
atlīdzību, ko komerciālie lietotāji maksā 
attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam, tad minētais 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs iekļauj savos noteikumos arī 
aprakstu par šādām iespējām un šādas 
atlīdzības ietekmi uz ranžējumu.

Parādot rezultātus, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojums pie katra 
ranžējuma atklāj to, vai un kādā apmērā 
tas ir ietekmēts par tiešu vai netiešu 
atlīdzību, līgumiskām vai tiešām 
īpašnieku attiecībām.

1.a Ja kādā īpašā gadījumā pēc trešās 
personas paziņojuma tiešsaistes 
starpniecības pakalpojuma sniedzējs ir 
mainījis ranžējuma kārtību vai svītrojis no 
saraksta kādu konkrētu produktu vai 
pakalpojumu, ko piedāvā komerciālais 
lietotājs, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
informē attiecīgo komerciālo lietotāju, 
norādot šāda lēmuma pamatojumu. 
Pamatojumā norāda atsauci uz 
konkrētiem faktiem un apstākļiem, 
pamatojoties uz kuriem tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs 
pieņēma šo lēmumu, kā arī paziņojuma 
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saturu.

2. Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski 
pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā 
un nepārprotamā valodā un pieejams 
minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes 
meklētājprogrammās, izklāsta korporatīvo
tīmekļa vietņu lietotājiem galvenos 
parametrus, pēc kuriem nosaka 
ranžējumu. Tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu sniedzēji 
šo aprakstu regulāri atjaunina.

2. Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji viegli un publiski 
pieejamā aprakstā, kas sagatavots skaidrā 
un nepārprotamā valodā un pieejams 
minēto pakalpojumu sniedzēju tiešsaistes 
meklētājprogrammās, izklāsta parametrus, 
pēc kuriem nosaka visu indeksēto tīmekļa 
vietņu ranžējumu, un šo parametru 
relatīvā svarīguma pamatojumu. 
Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēji šo aprakstu regulāri 
atjaunina attiecībā uz būtiskām izmaiņām, 
kuras var pamatoti uzskatīt par tādām, 
kas vērā ņemami ietekmē uzņēmuma 
tīmekļa vietnes lietotājus. Izņēmuma 
gadījumos, kad visu parametru izpaušana 
būtu pretrunā taisnīgai, saprātīgai un 
samērīgai praksei, sīki vienmēr izklāsta 
tikai galvenos parametrus. Ranžējuma 
noteikšanas parametrus nepiemēro 
diskriminējošā veidā.

2.a Ja kādā īpašā gadījumā tiešsaistes 
meklēšanas pakalpojuma sniedzējs ir 
mainījis ranžējuma kārtību vai svītrojis no 
saraksta kādu konkrētu produktu vai 
pakalpojumu pēc trešās personas 
paziņojuma, tiešsaistes meklēšanas 
pakalpojumu sniedzējs sniedz iespēju 
komerciālajam lietotājam pārbaudīt 
paziņojuma saturu publiski pieejamā 
tiešsaistes datubāzē. Tiešsaistes 
meklētājprogrammas nodrošinātājs 
piedāvā korporatīvajiem komerciālajiem 
lietotājiem sūdzību un aizsardzības 
mehānismu, lai varētu labot svītrojumus 
sarakstā vai izmaiņas ranžējuma kārtībā 
pēc kļūdaina paziņojuma.

3. Apraksti, kas minēti 1. un 
2. punktā, ir pietiekami, lai komerciālie 
lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotāji varētu gūt atbilstošu izpratni par 
to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā 
– ranžēšanas mehānismā ņem vērā:

3. Apraksti, kas minēti 1. un 
2. punktā, ir pietiekami, lai komerciālie 
lietotāji vai korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotāji varētu gūt atbilstošu izpratni par 
to, vai – un, ja tā ir, tad kā un cik lielā mērā 
– ranžēšanas mehānismā ņem vērā: 

(a) to preču un pakalpojumu īpašības, 
ko patērētājiem piedāvā tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumos vai tiešsaistes 

(a) to preču un pakalpojumu īpašības, 
ko patērētājiem piedāvā tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumos vai tiešsaistes 
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meklētājprogrammā; meklētājprogrammā;

(b) minēto īpašību atbilstību 
minētajiem patērētājiem;

(b) minēto īpašību atbilstību 
minētajiem patērētājiem;

(c) attiecībā uz tiešsaistes 
meklētājprogrammām – korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju izmantoto tīmekļa 
vietņu dizaina specifiku.

(c) attiecībā uz tiešsaistes 
meklētājprogrammām — indeksēto tīmekļa 
vietņu dizaina specifiku.

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējiem, ievērojot šā panta prasības, 
nav jāatklāj nekādi komercnoslēpumi, kas 
definēti Direktīvas (ES) 2016/943 2. panta 
1. punktā.

4. Šis pants neskar Direktīvu
(ES) 2016/943.

4.a Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji un tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzēji pārliecinās, vai šajā pantā 
paredzēto pārredzamības prasību 
ievērošana nerada kaitējumu patērētājam 
pēc tam, kad komerciālie lietotāji un 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāji veic 
manipulācijas ar ranžējumu.

4.b Šajā pantā ietvertās pārredzamības 
prasības ir papildinātas ar Komisijas 
izdotiem norādījumiem par nosacījumiem, 
kuros tiešsaistes starpniecības 
pakalpojums atbilst šim pantam. Komisija 
nodrošina šo prasību pienācīgu izpildi.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants 

Atšķirīga attieksme Atšķirīga attieksme 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
iekļauj aprakstu par jebkādu atšķirīgu 
attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot 
precēm vai pakalpojumiem, kurus 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
iekļauj aprakstu par jebkādu atšķirīgu 
attieksmi, ko tie piemēro vai var piemērot 
precēm vai pakalpojumiem, kurus 
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patērētājiem minētajos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumos piedāvā pats 
pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri 
komerciālie lietotāji, ko minētais 
pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un precēm 
vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi 
komerciālie lietotāji. 

patērētājiem minētajos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumos piedāvā pats 
pakalpojumu sniedzējs vai jebkuri 
komerciālie lietotāji, ko minētais 
pakalpojumu sniedzējs kontrolē, un precēm 
vai pakalpojumiem, kurus piedāvā citi 
komerciālie lietotāji.

1.a Tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāsniedz 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem 
apraksts par jebkādu atšķirīgu attieksmi, 
ko tie piemēro vai var piemērot, no vienas 
puses, precēm vai pakalpojumiem, kurus 
patērētājiem minētajos tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumos 
piedāvā pats pakalpojumu sniedzējs vai 
jebkuras korporatīvās tīmekļa vietnes 
lietotāji, ko minētais pakalpojumu 
sniedzējs kontrolē, un, no otras puses, citu 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotājiem.

1.b Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji īsteno samērīgu, 
godīgu un pārredzamu praksi attiecībā uz 
precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā 
patērētājiem, izmantojot vai nu paša 
pakalpojumu sniedzēja, vai citu 
komerciālo lietotāju, kurus kontrolē 
pakalpojumu sniedzējs, piedāvātos 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, no 
vienas puses, un citiem komerciālajiem 
lietotājiem, no otras puses.

2. Šā panta 1. punktā minētais 
apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar 
īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, 
kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem 
elementiem:

2. Šā panta 1. un 2. punktā minētais 
apraksts attiecīgā gadījumā ietver vismaz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēja vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzēja atšķirīgu attieksmi, ko īsteno ar 
īpašiem veiktiem pasākumiem, vai rīcību, 
kas saistīta ar kādu no turpmāk minētajiem 
elementiem:

(a) pakalpojumu sniedzēja un/vai tā 
kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama 
piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai 
citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji 
vai patērētāji sniedz, lai izmantotu 
attiecīgos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot 

(a) pakalpojumu sniedzēja un/vai tā 
kontrolēto komerciālo lietotāju iespējama 
piekļuve jebkādiem personas datiem un/vai 
citiem datiem, kurus komerciālie lietotāji 
vai patērētāji sniedz, lai izmantotu 
attiecīgos tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot 
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minētos pakalpojumus; minētos pakalpojumus;

(b) ranžējums; (b) ranžējums un noklusējuma 
iestatījumi;

(c) jebkāda tieša vai netieša atlīdzība 
par attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu izmantošanu;

(c) jebkāda tieša vai netieša atlīdzība 
par attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
izmantošanu;

(d) piekļuve pakalpojumiem, kas ir 
tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem vai ir to 
palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas 
nosacījumi.

(d) piekļuve pakalpojumiem, kas ir 
tieši saistīti ar attiecīgajiem tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumiem vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumiem vai ir 
to palīgpakalpojumi, vai to izmantošanas 
nosacījumi.

2.a Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, kuri tieši vai 
netieši ar to kontrolē esošu uzņēmumu 
starpniecību piedāvā patērētājiem tādas 
preces vai pakalpojumus, kuri konkurē ar 
to komerciālo lietotāju piedāvātajām 
precēm vai pakalpojumiem, ļauj 
patērētājiem brīvi izvēlēties, kuru preci vai 
pakalpojumu izmantot pēc noklusējuma, 
kad viņi izmanto tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu.

2.b Parādot rezultātus, tiešsaistes 
starpniecības pakalpojuma sniedzējs pie 
katra produkta vai pakalpojuma, kuram 
tas piemēroja atšķirīgu attieksmi, atklāj 
pietiekami pamanāmā veidā to, vai 
attiecīgais produkts vai pakalpojums ir 
ietekmēts par tiešu vai netiešu atlīdzību, 
līgumiskām vai tiešām īpašnieku 
attiecībām.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
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Negodīga komercprakse

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējs neīsteno negodīgu 
komercpraksi. Prakse ir negodīga 
komercprakse, ja tā izraisa situācijas, 
kurās tiek būtiski negatīvi ietekmēta 
konkurence un patērētāju izvēle. 
Novērtējot, vai tirdzniecības prakse ir 
negodīga, tiek ņemti vērā šādi faktori:

(a) tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēja un komerciālā 
lietotāja pozīcija tirgū; un

(b) vai pušu sarunu vešanas spējās ir 
būtiska nelīdzsvarotība, kuras dēļ 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējs piemēro nepamatotu slogu 
komerciālajam lietotājam savos 
noteikumos vai komercpraksē.

2. Direktīvu 2005/29/EK piemēro 
mutatis mutandis.

3. I pielikumā ir neizsmeļošs 
saraksts, kurā uzskaitīti tādas 
komercprakses gadījumi, kuru uzskata 
par negodīgu šīs regulas nozīmē. Šo 
pielikumu piemēro visās dalībvalstīs un 
periodiski pārskata Komisijas ekspertu 
grupa ES Tiešsaistes platformu 
ekonomikas novērošanas centrā. Ekspertu 
grupa var sniegt ieteikumus par citiem 
tādas komercprakses gadījumiem, kura 
būtu jāuzskata par negodīgu šīs regulas 
nozīmē.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants 7. pants 

Piekļuve datiem Piekļuve datiem 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu vai tiešsaistes 
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izklāsta komerciālo lietotāju tehnisko un 
līgumisko piekļuvi vai tās neesību 
jebkādiem personas datiem un/vai citiem 
datiem, kurus komerciālie lietotāji vai 
patērētāji sniedz, lai izmantotu attiecīgos 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, vai 
kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzēji savos noteikumos izklāsta 
komerciālo lietotāju vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu tehnisko un līgumisko 
piekļuvi vai tās neesību jebkādiem 
personas datiem un/vai citiem datiem, 
kurus komerciālie lietotāji vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāji vai patērētāji 
sniedz, lai izmantotu attiecīgos tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumus vai tiešsaistes
meklētājprogrammu pakalpojumus, vai 
kuri rodas, sniedzot minētos pakalpojumus.

2. Izmantojot 1. punktā minēto 
aprakstu, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji attiecīgi informē 
komerciālos lietotājus vismaz par:

2. Izmantojot 1. punktā minēto 
aprakstu, tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzēji attiecīgi informē sabiedrību
vismaz par:

(a) to, vai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, 
kurus komerciālie lietotāji vai patērētāji 
sniedz, lai izmantotu minētos 
pakalpojumus, vai kuri rodas, sniedzot 
minētos pakalpojumus, un, ja piekļuve ir, 
tad kurām šādu datu kategorijām un ar 
kādiem nosacījumiem;

(a) to, vai tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzējam ir piekļuve personas datiem 
un/vai citiem datiem, kurus komerciālie
lietotāji, korporatīvo tīmekļa vietņu
lietotāji vai patērētāji sniedz, lai izmantotu 
minētos pakalpojumus, vai kuri rodas, 
sniedzot minētos pakalpojumus, un, ja 
piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b) to, vai komerciālajam lietotājam ir 
piekļuve personas datiem un/vai citiem 
datiem, ko minētais komerciālais lietotājs 
sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu izmantošanu vai 
kas radīti, sniedzot minētos pakalpojumus 
minētajam komerciālajam lietotājam un 
viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, 
un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(b) to, vai komerciālajam lietotājam ir 
piekļuve personas datiem un/vai citiem 
datiem, ko minētais komerciālais lietotājs 
sniedz saistībā ar attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu izmantošanu vai kas 
radīti, sniedzot minētos pakalpojumus 
minētajam komerciālajam lietotājam un 
viņa preču vai pakalpojumu patērētājiem, 
un, ja piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem;

(c) to, vai papildus b) apakšpunktam 
komerciālajam lietotājam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, 
tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai 
radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus visiem komerciālajiem 
lietotājiem un to patērētājiem, un, ja 

(c) to, vai papildus b) apakšpunktam 
komerciālajam lietotājam ir piekļuve 
personas datiem un/vai citiem datiem, 
tostarp apkopotā veidā, kas sniegti vai 
radīti, sniedzot tiešsaistes starpniecības vai 
tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumus visiem komerciālajiem 
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piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

lietotājiem un to patērētājiem, un, ja 
piekļuve ir, tad kurām šādu datu 
kategorijām un ar kādiem nosacījumiem.

(ca) to, vai līgumsaistību pārkāpuma 
gadījumā vai ar tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēju saistītu tirgus 
nepilnību gadījumā komerciālajiem 
lietotājiem ir tiesības piekļūt datiem un 
iegūt datus vai arī dažas datu kategorijas, 
kuras tie ir snieguši pakalpojumu 
sniedzējam.

2.a Komerciālie lietotāji nodrošina, ka 
viņu preču un pakalpojumu dati, jo īpaši 
visi cenas elementi, ko tie iesniedz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, ir pareizi un ka šie dati ir 
atbilstoši, lai dotu tiem iespēju ievērot 
savas juridiskās saistības, jo īpaši pret 
patērētāju.

2.b Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji piešķir 
komerciālajiem lietotājiem piekļuvi 
tādiem anonimizētiem patērētāju datiem 
mašīnlasāmā, plaši izmantotā un 
standartizētā formātā, kas ir iegūti, 
atvieglojot darījumu starp patērētāju un 
attiecīgo komerciālo lietotāju. Šis 
pienākums neskar pienākumus, saskaņā 
ar kuriem tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumiem ir jāatbilst 
piemērojamajiem datu aizsardzības un 
privātuma noteikumiem.

2.c Neskarot attiecīgos Savienības 
tiesību aktus, kas piemērojami personas 
datu un privātās dzīves aizsardzībai, 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji piešķir komerciālajiem 
lietotājiem piekļuvi visiem datiem, kas 
iegūti attiecīgā komerciālā lietotāja 
komercdarbības rezultātā.

2.d Neskarot attiecīgos Savienības 
tiesību aktus par personas datu un 
privātuma aizsardzību, tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzēji piešķir korporatīvo tīmekļa 
vietņu lietotājiem piekļuvi visiem datiem, 
ko tie ieguvuši attiecīgā korporatīvās 
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tīmekļa vietnes lietotāja komercdarbības 
rezultātā.

2.e Datus, kas minēti 2.c un 
2.d punktā, sniedz mašīnlasāmā, plaši 
izmantotā un standartizētā formātā.

2.f Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji pēc tā 
pakalpojumu lietotāja pieprasījuma 
piešķir piekļuvi personas un/vai citiem 
datiem, kas ir nepastarpināti vai 
pastarpināti iegūti ar patērētāja aktivitāti, 
patērētāja norādītai trešai personai. Šādu 
piekļuvi piešķir saskaņā ar godīgiem, 
taisnīgiem un nediskriminējošiem 
nosacījumiem.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants 8. pants 

Ierobežojumi piedāvāt atšķirīgus 
nosacījumus ar citiem līdzekļiem 

Ierobežojumi piedāvāt atšķirīgus 
nosacījumus ar citiem līdzekļiem 

1. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus 
pakalpojumus, ierobežo komerciālo 
lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces 
un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem 
saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un 
izmantojot līdzekļus, kas nav minētie 
pakalpojumi, minētie pakalpojumu 
sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver 
savos noteikumos un dara tos viegli 
pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli 
ietver galvenos ekonomiskos, 
saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus 
šādu ierobežojumu noteikšanai.

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji neierobežo 
komerciālo lietotāju iespējas piedāvāt tās 
pašas preces un pakalpojumus 
patērētājiem saskaņā ar atšķirīgiem vai 
tiem pašiem nosacījumiem, izmantojot 
citus tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumus. Ja tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji, sniedzot savus 
pakalpojumus, ierobežo komerciālo 
lietotāju iespējas vienas un tās pašas preces 
un pakalpojumus piedāvāt patērētājiem 
saskaņā ar atšķirīgiem nosacījumiem un 
izmantojot līdzekļus, kas nav minētie 
pakalpojumi, minētie pakalpojumu 
sniedzēji šā ierobežojuma iemeslus ietver 
savos noteikumos un dara tos viegli 
pieejamus sabiedrībai. Minētie iemesli 
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ietver galvenos ekonomiskos, 
saimnieciskos vai juridiskos apsvērumus 
šādu ierobežojumu noteikšanai. 
Ierobežojumi ir samērīgi, īslaicīgi un 
atbilst pakalpojuma sniedzēja likumīgām 
interesēm.

2. Šā panta 1. punktā noteiktais 
pienākums neskar nekādus šādu 
ierobežojumu piemērošanas aizliegšanu vai 
tās tvēruma sašaurināšanu, kas izriet no 
citu Savienības noteikumu piemērošanas 
vai no valsts noteikumiem, kuri ir saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, un kas 
attiecas uz tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem.

2. Šī regula neskar nekādus šādu 
ierobežojumu piemērošanas aizliegšanu vai 
tās tvēruma sašaurināšanu, kas izriet no 
citu Savienības noteikumu piemērošanas 
vai no valsts noteikumiem, kuri ir saskaņā 
ar Savienības tiesību aktiem, un kas 
attiecas uz tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem. Jo īpaši cieši 
uzrauga riskus, kas attiecas uz 1. punktā 
minēto praksi, kas vērsta uz to, lai 
starpniecības pakalpojumu sniedzēji 
savstarpēji vienotos par cenām.

2.a Šā panta 1. punktā noteiktais 
pienākums neierobežo pušu intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iekšējā sūdzību izskatīšanas sistēma ir 
balstīta uz vienlīdzīgas attieksmes 
principiem, un tās izmantošanas rezultātā 
nerodas nelabvēlīga attieksme pret 
komerciālo lietotāju.

Pamatojums

Tā kā jebkuras domstarpības var izraisīt represīvus pasākumus, ir vēlams, ka ir drošības 
līdzekļi tā novēršanai.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) individualizēti un skaidrā un 
nepārprotamā valodā paziņo sūdzības 
iesniedzējam par iekšējā sūdzību 
izskatīšanas procesa rezultātiem.

(c) nekavējoties individualizēti un 
skaidrā un nepārprotamā valodā, sniedzot 
pienācīgu pamatojumu, paziņo sūdzības 
iesniedzējam par iekšējā sūdzību 
izskatīšanas procesa rezultātiem.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji katru gadu sagatavo un sniedz 
sabiedrībai viegli pieejamu informāciju 
par savas iekšējās sūdzību izskatīšanas 
sistēmas darbību un efektivitāti.

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji sniedz gada pārskatu par to 
iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu 
izmantošanu, izklāstot galvenos problēmu 
veidus, ar kuriem uzņēmumi var 
saskarties, izmantojot tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētajā informācijā norāda iesniegto 
sūdzību kopējo skaitu, sūdzību priekšmetu,
sūdzību izskatīšanai nepieciešamo laiku un 
attiecībā uz sūdzībām pieņemtos 
lēmumus.

Minētajā informācijā norāda iesniegto 
sūdzību kopējo skaitu, galvenos sūdzību 
veidus un sūdzību izskatīšanai 
nepieciešamo vidējo laiku.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta noteiktumi neattiecas uz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ir mazie uzņēmumi 

5. Šā panta noteiktumi neattiecas uz 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ir mazie uzņēmumi 
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Ieteikuma 2003/361/EK29 pielikuma 2. 
panta 2. punkta nozīmē.

Ieteikuma 2003/361/EK29 pielikuma 2. 
panta 2. punkta nozīmē, to 
uzņēmējdarbības starta posma pirmajos 
trīs gados.

_________________ _________________

29 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

29 Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums 
2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo 
un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Pamatojums

Atbrīvojums ir piemērotāks gadījumos, kad mazie uzņēmumi tiek izveidoti. Pēc tam 
paredzams, ka tirgus un patērētāji jebkurā gadījumā uzskatīs, ka tiem ir jāievēro lielākiem
uzņēmumiem piemērojamie standarti.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants 10. pants 

Mediācija Mediācija 

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji savos noteikumos 
norāda vienu vai vairākus mediatorus, 
kurus viņi vēlas iesaistīt, lai saistībā ar 
jebkādiem tādiem strīdiem starp 
pakalpojuma sniedzēju un komerciālo 
lietotāju, kas rodas par attiecīgo tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniegšanu, 
tostarp sūdzībām, ko nevarēja atrisināt, 
izmantojot 9. pantā minēto iekšējo sūdzību 
izskatīšanas sistēmu, mēģinātu panākt 
vienošanos ar komerciālajiem lietotājiem 
par izlīgumu ārpustiesas kārtībā.

1. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzējiem savos 
noteikumos vajadzētu censties norādīt
vienu vai vairākus mediatorus, kurus viņi 
vēlas iesaistīt, lai saistībā ar jebkādiem 
tādiem strīdiem starp pakalpojuma 
sniedzēju un komerciālo lietotāju, kas 
rodas par attiecīgo tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniegšanu un ko nevarēja 
atrisināt, izmantojot 9. pantā minēto 
iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu, 
mēģinātu panākt vienošanos ar 
komerciālajiem lietotājiem par izlīgumu 
ārpustiesas kārtībā.

Mediatorus, kas sniedz savus 
pakalpojumus no vietas ārpus Savienības, 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji var norādīt tikai tad, ja tiek 
nodrošināts, ka attiecīgajiem 

Mediatorus, kas sniedz savus 
pakalpojumus no vietas ārpus Savienības, 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji var norādīt tikai tad, ja tiek 
nodrošināts, ka attiecīgajiem 
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komerciālajiem lietotājiem, sadarbojoties 
ar šādiem mediatoriem, netiek faktiski 
liegta iespēja izmantot Savienības tiesību 
aktos vai dalībvalstu tiesību aktos 
paredzētās tiesiskās garantijas.

komerciālajiem lietotājiem, sadarbojoties 
ar šādiem mediatoriem, netiek faktiski 
liegta iespēja izmantot Savienības tiesību 
aktos vai dalībvalstu tiesību aktos 
paredzētās tiesiskās garantijas.

2. Šā panta 1. punktā minētie 
mediatori atbilst šādām prasībām:

2. Šā panta 1. punktā minētie 
mediatori atbilst šādām prasībām:

(a) tie ir objektīvi un neatkarīgi; (a) tie ir objektīvi un neatkarīgi;

(b) to mediācijas pakalpojumi vidējam 
attiecīgā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojuma komerciālajam lietotājam 
cenu ziņā ir pieejami;

(b) to mediācijas pakalpojumi vidējam 
attiecīgā tiešsaistes starpniecības 
pakalpojuma komerciālajam lietotājam 
cenu ziņā ir pieejami;

(c) tie spēj sniegt mediācijas pakalpojumus 
tādā valodā, kādā ir noteikumi, kas 
reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju un 
attiecīgo komerciālo lietotāju;

(c) tie spēj sniegt mediācijas pakalpojumus 
tādā valodā, kādā ir noteikumi, kas 
reglamentē līgumattiecības starp tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju un 
attiecīgo komerciālo lietotāju;

(d) tie ir viegli pieejami vai nu fiziski 
komerciālā lietotāja uzņēmējdarbības vietā 
vai dzīvesvietas vietā, vai attālināti, 
izmantojot sakaru tehnoloģijas;

(d) tie ir viegli pieejami vai nu fiziski 
komerciālā lietotāja uzņēmējdarbības vietā 
vai dzīvesvietas vietā, vai attālināti, 
izmantojot sakaru tehnoloģijas;

(e) tie spēj sniegt savus mediācijas 
pakalpojumus bez liekas kavēšanās;

(e) tie spēj sniegt savus mediācijas 
pakalpojumus bez liekas kavēšanās;

(f) tiem ir pietiekama izpratne par 
vispārīgām komercattiecībām uzņēmumu 
starpā, kas ļauj tiem efektīvi sekmēt strīdu 
izšķiršanas mēģinājumu.

(f) tiem ir pietiekama izpratne par 
vispārīgām komercattiecībām uzņēmumu 
starpā, kas ļauj tiem efektīvi sekmēt strīdu 
izšķiršanas mēģinājumu.

3. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji labticīgi cenšas 
panākt vienošanos mediācijas ceļā, 
izmantojot jebkuru mediatoru, ko tie ir 
norādījuši saskaņā ar 1. punktu, lai panāktu 
vienošanos par strīda izšķiršanu.

3. Mediācijā iesaistītās puses labticīgi 
cenšas panākt vienošanos brīvprātīgas
mediācijas ceļā, izmantojot jebkuru 
mediatoru, ko tie ir norādījuši saskaņā ar 
1. punktu, lai panāktu vienošanos par strīda 
izšķiršanu termiņā, kas nepārsniedz 25 
dienas no mediācijas sākuma, ja vien šā 
termiņa ievērošana nerada nepamatotu 
slogu, ņemot vērā strīda sarežģītību. Šādā 
gadījumā vienošanās būtu jāpanāk vismaz 
90 dienu laikā.

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji katrā atsevišķā 
gadījumā sedz samērīgu mediācijas kopējo 
izmaksu daļu. Pamatojoties uz mediatora 
ieteikumu, samērīgu šo kopējo izmaksu 
daļu nosaka, ņemot vērā visus attiecīgos 
izskatāmās lietas elementus, jo īpaši strīda 

4. Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji un komerciālie 
lietotāji katrā atsevišķā gadījumā sedz 
samērīgu mediācijas kopējo izmaksu daļu. 
Pamatojoties uz mediatora ieteikumu, 
samērīgu šo kopējo izmaksu daļu nosaka, 
ņemot vērā visus attiecīgos izskatāmās 
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pušu sūdzību relatīvo pamatotību, pušu 
rīcību, kā arī pušu lielumu un finansiālo 
spēku samēru attiecībā vienai pret otru. 
Tomēr tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji jebkurā gadījumā 
sedz vismaz pusi no kopējām izmaksām.

lietas elementus, jo īpaši strīda pušu 
sūdzību relatīvo pamatotību, pušu rīcību, 
kā arī pušu lielumu un finansiālo spēku 
samēru attiecībā vienai pret otru. Tomēr, ja 
mediators konstatē, ka komerciālais 
lietotājs rīkojas ļaunprātīgi vai cenšas 
ļaunprātīgi izmantot mediācijas procesu, 
tas var nolemt, ka komerciālais lietotājs
sedz vairāk nekā pusi no kopējām 
izmaksām.

5. Jebkurš mēģinājums panākt 
vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot 
mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju 
tiesības jebkurā brīdī mediācijas procesa 
laikā vai pēc tā uzsākt tiesvedību.

5. Jebkurš mēģinājums panākt 
vienošanos, strīdu izšķiršanai izmantojot 
mediāciju saskaņā ar šo pantu, neietekmē 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju un attiecīgo komerciālo lietotāju 
tiesības jebkurā brīdī mediācijas procesa 
laikā, pirms vai pēc tā uzsākt tiesvedību. 
Tiesvedības uzsākšana nav atkarīga no 
mediācijas procesa uzsākšanas.

5.a Tiešsaistes starpniecības 
pakalpojumu sniedzēji katru gadu 
sagatavo un sniedz vispārējai sabiedrībai 
viegli pieejamu informāciju par 
mediācijas, kas saistīta ar tās darbību, 
funkcionalitāti un efektivitāti. Minētajos 
ziņojumos norāda vismaz informāciju par 
iesniegto mediācijas gadījumu kopējo 
skaitu, sūdzību priekšmetu, sūdzību 
izskatīšanai nepieciešamo laiku un 
attiecībā uz sūdzībām pieņemtajiem 
lēmumiem.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants 

Tiesvedība, ko ierosina pārstāvošas 
organizācijas vai apvienības un publiskās 

iestādes 

Tiesvedība, ko ierosina pārstāvošas 
organizācijas vai apvienības un publiskās 

iestādes 

1. Lai apturētu vai aizliegtu jebkādu 1. Neskarot Regulas (ES) 2016/679 
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tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju vai tiešsaistes 
meklētājprogrammu pakalpojumu 
sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā 
regulā noteiktajām prasībām, 
organizācijām un apvienībām, kam ir 
likumīgas intereses pārstāvēt komerciālos 
lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājus, kā arī dalībvalstīs izveidotām 
publiskām iestādēm ir tiesības vērsties 
Savienības valstu tiesās saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta 
prasība,

80. pantu un pēc tam, kad visas pārējās 
šīs regulas 9. un 10. pantā paredzētās 
iespējas atrisināt strīdu starp platformu 
un komerciālo lietotāju ir izsmeltas, lai
apturētu vai aizliegtu jebkādu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzēju vai 
tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzēju neatbilstību 
attiecīgajām šajā regulā noteiktajām 
informācijas, nediskriminēšanas un datu 
piekļuves prasībām, organizācijām un 
apvienībām, kam ir patiesi ilgstošas un 
likumīgas intereses pārstāvēt komerciālos 
lietotājus vai korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotājus un kuras ir pilnvarojušas un 
uzrauga attiecīgās dalībvalstu publiskās 
iestādes, kā arī dalībvalstīs izveidotām 
publiskām iestādēm ir tiesības vērsties 
Savienības valstu tiesās saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek celta 
prasība.

2. Organizācijām vai apvienībām 
1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja 
prasības celšanas brīdī tās atbilst visām 
turpmāk minētajām prasībām:

2. Organizācijām vai apvienībām 
1. punktā minētās tiesības ir tikai tad, ja 
prasības celšanas brīdī un prasības 
izskatīšanas laikā tās joprojām atbilst 
visām turpmāk minētajām prasībām:

(a) tās ir pienācīgi izveidotas saskaņā 
ar dalībvalsts tiesību aktiem;

(a) tās ir pienācīgi izveidotas saskaņā 
ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tām ir 
spēkā esoša tiesīgās iestādes licence, ko 
izsniegusi šīs dalībvalsts attiecīgā publiskā 
iestāde;

(b) tās tiecas sasniegt mērķus, kas ir 
komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās 
pārstāv, kopīgās interesēs;

(b) tās tiecas sasniegt to statūtos vai 
attiecīgā pārvaldības dokumentā publiski 
noteiktus mērķus, kas ir vairākuma
komerciālo lietotāju grupas vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju grupas, ko tās 
pārstāv, kopīgās interesēs, un šajā grupā ir 
jābūt vismaz 10 neatkarīgiem 
komerciālajiem lietotājiem vai korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotājiem;

(c) tās ir bezpeļņas struktūras. (c) tās ir bezpeļņas struktūras un ir 
pārredzamas attiecībā uz finansējuma 
avotu, lai varētu finansēt prasības 
iesniegšanas un izskatīšanas turpināšanu, 
un tās var pierādīt, ka tām ir pietiekami 
finanšu līdzekļi, lai pārstāvētu savu 
komerciālo vai korporatīvo tīmekļa vietņu 
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lietotāju labākās intereses un segtu 
jebkuras izmaksas, ja prasības celšana 
būtu bez panākumiem;

(ca) tām ir pārvaldības struktūra, 
attiecībā uz kuru ir paredzēta neatkarība 
no trešām personām un iekšēja procedūra 
interešu konflikta novēršanai, ja 
finansējums saņemts no trešām 
personām;

(cb) tās ir pārredzamas attiecībā uz to 
finansējuma avotu;

(cc) tām ir pietiekami finanšu līdzekļi 
un cilvēkresursi, kā arī juridiskās 
zināšanas, lai pārstāvētu savu komerciālo 
vai korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju 
labākās intereses;

Dalībvalstīs, kur tās izveidotas, minētajām 
publiskajām iestādēm ir 1. punktā minētās 
tiesības, ja tām saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem ir uzdots 
aizstāvēt komerciālo lietotāju vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju 
kopējās intereses vai nodrošināt atbilstību 
šajā regulā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstīs, kur tās izveidotas, minētajām 
publiskajām iestādēm ir 1. punktā minētās 
tiesības un tās ir tiesīgas izsniegt 
pieprasīto licenci organizācijai vai 
apvienībai, ja tām saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem ir uzdots 
aizstāvēt komerciālo lietotāju vai 
korporatīvo tīmekļa vietņu lietotāju 
kopējās intereses vai nodrošināt atbilstību 
šajā regulā noteiktajām prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka pārstāvības 
organizācijas vai apvienības publisko 
gada darbības pārskatus. Šajos pārskatos 
iekļauj vismaz šādu informāciju, kas 
attiecas gan uz iekšzemes, gan pārrobežu 
pārstāvības prasībām:

(a) iesniegto prasību skaits un 
galvenie iesniegto sūdzību veidi;

(b) tiesiskās aizsardzības lēmumu 
skaits (attiecība vai procentuālā daļa) 
komerciālo vai korporatīvo tīmekļa vietņu 
lietotāju interesēs;

(c) to pārstāvības prasību skaits 
(attiecība vai procentuālā daļa), kuras 
tika pārtrauktas, un, ja zināms, iemesli to 
pārtraukšanai;

(d) vidējais laiks, kas vajadzīgs, lai 
pārstāvības prasībā tiktu pieņemts kāds 
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nolēmums.

Ja dalībvalsts publiskā iestāde izsniedz 
tiesīgās iestādes licenci organizācijai vai 
apvienībai, minētā publiskā iestāde atbild 
par regulāru minētās organizācijas vai 
apvienības statusa un rīcības 
pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka tā ievēro 
šajā pantā noteiktās prasības. Dalībvalsts 
publiskā iestāde nekavējoties atsauc 
jebkuras organizācijas vai apvienības 
tiesīgās iestādes licenci, ja tiek konstatēts, 
ka tā neievēro šā panta prasības.

Organizācijas vai apvienības atbilstība 
šajā punktā minētajiem kritērijiem neskar 
tiesas vai administratīvās iestādes tiesības 
pārbaudīt, vai organizācijas vai 
apvienības mērķis pamato to, lai tā celtu 
prasību konkrētā lietā.

2.a Šā panta 1. punktā paredzētās 
tiesības neskar Direktīvā XXXX/XX/ES 
(atsauce uz direktīvu par pārstāvības 
prasībām patērētāju kolektīvo interešu 
aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK 
atcelšanu) (COM (2018) 184)) paredzētās 
tiesības.

3. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 
neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli 
celt prasības kompetentajās valsts tiesās 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā 
regulā noteiktajām prasībām.

3. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 
neskar komerciālo lietotāju un korporatīvo 
tīmekļa vietņu lietotāju tiesības individuāli 
celt prasības kompetentajās valsts tiesās 
saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 
kurā tiek celta prasība, lai novērstu jebkādu 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēju neatbilstību attiecīgajām šajā 
regulā noteiktajām prasībām.

3.a Dalībvalstis var aizliegt, ka privāts 
trešās personas finansētājs saņem kādu 
tiešu vai netiešu finansiālu labumu no 
tiesas procesa vai lēmuma;

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija rosina tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējus un 
tos pārstāvošas organizācijas un apvienības 
izstrādāt rīcības kodeksus, kuru nolūks ir 
veicināt šīs regulas pareizu piemērošanu, 
un šajā izstrādē ņemt vērā to dažādo 
nozaru īpatnības, kurās tiek sniegti 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kā arī 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu specifiskās iezīmes.

1. Komisija rosina tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējus un 
tos pārstāvošas organizācijas un apvienības 
sadarbībā ar komerciālajiem lietotājiem 
un to pārstāvētajām organizācijām un 
apvienībām, kuru nolūks ir veicināt šīs 
regulas pareizu piemērošanu, izstrādāt 
rīcības kodeksus, ņemot vērā to dažādo 
nozaru īpatnības, kurās tiek sniegti 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumi, kā arī 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu specifiskās iezīmes. Jo īpaši 
rīcības kodeksi attiecas uz sadarbspēju, ar 
maiņu saistītajiem šķēršļiem un datu 
pārnesamību.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.a pants

Kompetentās iestādes un piemērošana

1. Katra dalībvalsts izraugās 
kompetento iestādi valsts līmenī, kas 
atbild par šīs regulas ieviešanas 
uzraudzīšanu un atbilstību, un minētajai 
iestādei ir šādas pilnvaras:

(a) uzsākt un veikt izmeklēšanu pēc 
savas iniciatīvas vai uz sūdzības pamata;

(b) pieprasīt tiešsaistes starpniekiem 
un tiešsaistes meklētājprogrammu 
pakalpojumu sniedzējiem sniegt visu 
izmeklēšanas veikšanai nepieciešamo 
informāciju;

(c) pieņemt lēmumu par šajā regulā 
noteikto aizliegumu pārkāpuma 
konstatēšanu un pieprasīt, lai tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējs vai 
tiešsaistes meklētājprogrammas 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc 
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pārkāpumu;

(d) uzlikt naudas sodu pakalpojumu 
sniedzējam. Minētais sods ir iedarbīgs, 
samērīgs un atturošs, ņemot vērā 
pārkāpuma būtību, ilgumu un smagumu; 
un

(e) publicēt tās lēmumus un katru 
gadu ziņot par tās darbībām saskaņā ar šo 
regulu.

2. Komerciālais lietotājs, 
korporatīvās tīmekļa vietnes lietotājs vai 
organizācija vai apvienība, kas atbilst 
12. panta 2. punkta pirmajām trim 
prasībām, var iesniegt sūdzību attiecīgās 
dalībvalsts kompetentajai iestādei. Ja 
prasības iesniedzējs to pieprasa, 
kompetentā iestāde nodrošina prasības 
iesniedzēja identitātes un jebkuras citas 
informācijas konfidencialitāti, attiecībā uz 
kuru prasības iesniedzējs uzskata, ka tās 
izpaušana kaitēs tā interesēm. Sūdzības 
iesniedzējs minēto informāciju norāda 
konfidencialitātes pieprasījumā.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
kompetentās iestādes savā starpā 
rezultatīvi sadarbojas un cita citai sniedz 
savstarpēju palīdzību izmeklēšanās, kurās 
ir pārrobežu aspekts.

4. Kompetentās iestādes un valsts 
kompetentās iestādes, ja tās atšķiras, 
sniedz viena otrai informāciju, kas 
nepieciešama šīs regulas noteikumu 
piemērošanai. Attiecībā uz informācijas 
apmaiņu informācijas saņēmēja iestāde 
nodrošina tādu pašu konfidencialitāti, 
kādu informācijas nosūtītāja iestāde.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
13.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.b pants

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Līgumos, ko slēdz komerciālie lietotāji, 
kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā 
dalībvalstī, vai ja līguma īstenošana 
notiek vienā vai vairākās dalībvalstīs, 
piemēro šādus noteikumus:

(a) aizsardzība, kas šajā regulā 
paredzēta komerciālajiem lietotājiem, tiek 
nodrošināta neatkarīgi no tiesību aktiem, 
kas piemērojami citiem līguma aspektiem, 
izvēloties puses vai citādi; un

(b) ja vien līgums neietver šajā regulā 
paredzētos noteikumus, kompetentās 
tiesas izvēle ir spēkā tikai tad, ja tiek 
nozīmēta tiesa:

(i) dalībvalstī, kurā ir komerciālā 
lietotāja pastāvīga dzīvesvieta; vai

(ii) dalībvalstī, kurā paredzēts veikt 
līguma izpildi.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.c pants

Informācijas prasības tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzēji sniedz jebkuru informāciju, kas 
ir nepieciešama kompetentajām iestādēm, 
lai uzraudzītu un piemērotu atbilstību šīs 
regulas noteikumiem, lai palīdzētu 
Komisijai izstrādāt 6. pantā noteiktās 
pamatnostādnes un lai palīdzētu 
novērošanas centram pildīt tā uzdevumus, 
kas noteikti Komisijas 2018. gada 
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26. aprīļa lēmuma par tiešsaistes 
platformu ekonomikas novērošanas 
centra ekspertu grupas izveidi 2. pantā.

2. Šādas informācijas prasības ietver:

(a) galvenos rādītājus, kas nosaka 
piedāvājumu kategoriju un to relatīvo 
patērētājam norādīto svarīgumu tā 
meklēšanas pieprasījuma rezultātā;

(b) to, vai trešā puse, kas piedāvā 
preces, pakalpojumus vai digitālo saturu, 
ir vai nav tirgotājs, balstoties uz minētās 
trešās puses paziņojumu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējam;

(c) vai noslēgtajam līgumam piemēro 
vai nepiemēro patērētāju tiesības, kas 
izriet no Savienības tiesību aktiem 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

(d) ja līgums ir noslēgts ar tirgotāju, 
to, kurš tirgotājs ir atbildīgs par patērētāju 
tiesību piemērošanu, kas izriet no 
Savienības tiesību aktiem patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā saistībā ar 
līgumu. Šī prasība neskar atbildību, kas 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējam var būt vai kuru tas var 
uzņemties attiecībā uz konkrētiem līguma 
elementiem; un

(e) to, vai un kā tika izmantoti 
algoritmi vai automatizēta lēmumu 
pieņemšana, lai iesniegtu piedāvājumus 
vai noteiktu cenas, tostarp personalizētas 
cenu noteikšanas metodes. Dalībvalstis 
var tiesību aktos paturēt vai ieviest 
prasības par papildu informāciju vai 
noteikumus par atbildību tādu līgumu 
gadījumā, kas noslēgti tiešsaistes 
tirdzniecības vietās.

3. Uzņēmumi pēc pieprasījuma 
nekavējoties sniedz šādu informāciju, 
ievērojot noteiktos termiņus un prasīto 
detalizētību. Pieprasītā informācija ir 
samērīga ar minētā uzdevuma izpildi. 
Kompetentā iestāde norāda iemeslus, kas 
pamato tās pieprasījumu sniegt 
informāciju.
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4. Ja kompetentā iestāde uzskata 
informāciju par konfidenciālu saskaņā ar 
Savienības un dalībvalstu noteikumiem 
par uzņēmējdarbības konfidencialitāti vai 
personas datu aizsardzību, attiecīgās 
kompetentās iestādes nodrošina minēto 
konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
13.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13.d pants

Noteikumi par atbildību

Tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējiem un nevis komerciālajiem 
lietotājiem vajadzētu būt atbildīgiem par 
maldinošu informāciju, kuru komerciālie 
lietotāji ir snieguši tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, ja 
komerciālie lietotāji ir informējuši 
tiešsaistes starpniecības pakalpojumu 
sniedzējus par sniegtās informācijas 
maldinošo raksturu. Turklāt tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu sniedzējiem 
vajadzētu būt atbildīgiem arī tad, ja tie ir 
snieguši maldinošus paziņojumus par 
komerciālajiem lietotājiem vai komerciālo 
lietotāju sniegtajām precēm un 
pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz [date: three years 
after the date of entry into force] un pēc 
tam reizi trijos gados izvērtē šo regulu un 
ziņo par to Eiropas Parlamentam, Padomei 

1. Komisija līdz [datums: divi gadi 
pēc stāšanās spēkā] un pēc tam reizi divos
gados izvērtē šo regulu un ziņo par to 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
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un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai.

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. 
Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz 
tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu šo 
regulu, jo īpaši nolūkā nodrošināt 2. 
punktā noteikto mērķu sasniegšanu.

2. Pirmo šīs regulas izvērtēšanu veic 
jo īpaši, lai novērtētu, kā izpildīti 5., 6., 7. 
un 8. pantā minētie pienākumi, kāda ir to 
ietekme uz tiešsaistes platformu 
ekonomiku un vai var būt vajadzīgi 
papildu noteikumi, tostarp attiecībā uz 
izpildi, nolūkā nodrošināt taisnīgu, 
paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu 
tiešsaistes uzņēmējdarbības vidi iekšējā 
tirgū.

2. Pārskatīšanā iekļauj vismaz 
novērtējumu par:

(a) šīs regulas efektivitāti, tostarp 1. panta 
4. līdz 6. punktā noteiktajām 
robežvērtībām;

(b) jebkādu izstrādāto rīcības kodeksu 
efektivitāti taisnīguma un pārredzamības 
uzlabošanā;

(c) vajadzību efektīvāk novērst potenciāli 
kaitīgo praksi komercdarījumos starp 
tiešsaistes meklētājprogrammām un to 
komerciālajiem lietotājiem, jo īpaši 
attiecībā uz jautājumiem, kas noteikti 
Komisijas Lēmuma C(2018)2393 2. panta 
b) punktā par ekspertu grupas izveidi 
Tiešsaistes platformu ekonomikas 
novērošanas centram;

(d) iespējami kaitējošās prakses 
potenciālo ietekmi uz patērētājiem;

(e) vajadzību darbības sistēmas iekļaut šīs 
regulas darbības jomā;

(f) nepieciešamību atjaunināt negodīgas 
komercprakses sarakstu.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. To piemēro no [date: six months 2. To piemēro no [datums: divpadsmit 
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following the day of its publication]. mēneši pēc tās publicēšanas dienas].

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums

Negodīga komercprakse

Noteikumus uzskata par negodīgu 
komercpraksi šīs regulas nozīmē, ja 
saistībā ar tiem:

– komerciālam lietotājam ir 
jāizmanto tiešsaistes starpniecības 
pakalpojuma sniedzēja 
papildpakalpojumi, tostarp maksāšanas 
pakalpojumi, bez iespējas lietot jebkuru 
alternatīvu metodi gadījumos, ja tas 
nodara kaitējumu komerciālajam 
lietotājam;

– komerciālam lietotājam tiek radīts 
apgrūtinājums saistībā ar punktu par
vienpusēju atbildību, kas izraisa 
negodīgas nodošanas risku;

– tiek uzspiesti līguma punkti, kam 
ir atpakaļejošs spēks un kas nodara 
kaitējumu komerciālajam lietotājam;

– tiek saglabātas likumīgas tiesības 
izmantot komerciālā lietotāja 
konfidenciālo informāciju pēc tam, kad 
starp tiešsaistes starpniecības 
pakalpojuma sniedzēju un komerciālo 
lietotāju noslēgtais līgums ir zaudējis 
spēku;

– komerciāliem lietotājiem ir 
jāpieņem ekskluzivitātes klauzulas 
attiecībā uz to tiesību aktu izvēli, kas ir 
ārpus Savienības jurisdikcijas;

– komerciālam lietotājam ir aizliegts 
arī izmantot konkurējošu tiešsaistes 
starpniecības pakalpojumu.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem 
paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

Atsauces COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
28.5.2018

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
28.5.2018

Iesaistītās komitejas - datums, kad 
paziņoja plenārsēdē

13.9.2018

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Francis Zammit Dimech
9.7.2018

Izskatīšana komitejā 24.9.2018 11.10.2018

Pieņemšanas datums 20.11.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
0
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 
António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, 
Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, 
Kosma Złotowski
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